
Aanpassing begroting
Tijdens de informatiemarkt is een aantal vragen gesteld over cijfers, tabellen en teksten in de 
begroting. Wij moeten constateren dat er inderdaad een paar onvolkomenheden in de begroting zijn 
geslopen. Deze hebben wij hersteld.
De nieuwe versie is aan de stukken voor de raadsvergadering van 8 november toegevoegd. Het gaat 
om de volgende aanpassingen:

Tabel begrotingspositie in de ‘aanbiedingsbrief’ en structureel begrotingssaldo in ‘structureel 
evenwicht’ komen niet overeen. 

Presentatie van het structureel begrotings-
saldo (bedragen x € 1.000)

2019 2020 2021 2022

Saldo baten en lasten -2.199 -1.231 285 -155
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.246 1.362 -123 386

Begrotingssaldo na bestemming 47 131 162 231
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -23 3 -29 -15

Structureel begrotingssaldo 24 134 133 216

 
De bovenstaande tabel in ‘structureel evenwicht’ is correct. De tabellen in ‘aanbiedingsbrief’ en 
‘Begrotingsresultaat 2019-2022’ worden als volgt aangepast:

bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022
Resultaat Begroting 2019-2022 +628 +791 +840 +895
Structurele kosten CUP 2018-2022 -336 -480 -498 -484
Formatie-uitbreidingen -225 -160 -160 -160
1e tranche afschaffing hondenbelasting -20 -20 -20 -20

Begrotingsresultaat 47 131 162 231

bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022
Resultaat Voorjaarsnota 2018 +749 +950 +1.082 +1.307
Resultaat Meicirculaire 2018 -179 -156 -163 -334
Voorschot BCF -92 -112 -130 -150
Ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsnota 2018 +150 +109 +51 +72

Resultaat Begroting 2019-2022 excl. CUP +628 +791 +840 +895
Structurele kosten CUP 2018-2022 -336 -480 -498 -484
Formatie-uitbreidingen -225 -160 -160 -160
Eerste tranche afschaffing hondenbelasting -20 -20 -20 -20

Resultaat begroting 2019-2022 na verwerking CUP 47 131 162 231

Voor de zekerheid vermelden wij nog dat de aanpassing van de tabellen een correctie van foutief 
vermelde (afgeronde) cijfers zijn. Dit heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Dat is 
correct weergegeven op de programma’s en in het overzicht baten en lasten.

Tabel belastingen op blz 104 klopt niet.

In de tabel is de eerste tranche van de afschaffing van de hondenbelasting verwerkt in de laatste 
kolom. Beter is om de deze in een afzonderlijke kolom zichtbaar te maken zodat de telling weer klopt. 
De tabel wordt nu als volgt:



Opbrengst 
Begroting 2019: af: beleidsmatige 

aanpassing:
af: kwijtschelding: Opbrengst:

Belastingen:

- OZB 6.889.200 6.889.200

- Hondenbelasting 197.000 20.000 4.000 173.000

- Toeristenbelasting 164.000 164.000

- Precariobelasting 22.000 22.000

Heffingen en rechten:

- Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2.371.500 46.000 2.325.500

- Rioolheffing 1.565.700 32.000 1.533.700

- Rioolaansluitrecht 5.000 5.000

- Lijkbezorgingsrechten 35.000 35.000

- Leges 787.600 787.600

Totaal: 11.935.000

De tellingen in de tabel MIP voor de jaarschijven 2020 en 2021 kloppen niet.

De investering in de IKC’s was in eerste instantie in de kolom 2021 opgenomen en daarna verplaatst 
naar 2020. De tellingen zijn abusievelijk niet aangepast.

bedragen x € 1.000

e/m/o *)

Investeringslasten Structurele lasten

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

A1. Vervangingsinvest. e 324 297 601 353 22 74 154 244

A2. Openbare verlichting o 54 104 95 116 - 2 5 9

A3 Hart van Leusden m 3.185 1.034 - - 90 183 234 264

B1. Verkeer & vervoer m 403 - 438 844 - 16 16 34

B2. Onderwijshuisvesting       e - 7.380 - - - - 303 300

C1. Groot onderhoud o 3.854 4.444 3.744 4.487 - - - -

C2. Sportterreinen o 39 408 385 243 - - - -

C3. GRP e/o 125 131 107 131 - - - -

D1. Grondexploitatie e 1.701 508 412 7 - - - -

       Grondverkopen -8.551 -2.201 -1.607 -146 - - - -

Totaal 1.134 12.105 4.175 6.035 112 275 712 851



De activiteiten 2.1.1 en 2.1.2 bij het domein Bestuur hebben dezelfde toelichting.

Bij 2.1.1 is abusievelijk de tekst van 2.1.2 geplaatst. Dit is de juiste tekst die alsnog in de begroting 
wordt gewijzigd:

Toelichting activiteit B2.1.1 We bieden meer projecten en diensten aan inwoners aan via 

MijnOverheid:

Om taken en processen inzichtelijk te maken, leggen we alle informatie per zaak gestructureerd 

digitaal vast, zodat alle informatie altijd beschikbaar is. We bieden gaandeweg steeds meer producten 

en diensten aan, zodat inwoners zaken kunnen doen op momenten en locaties die hen het beste 

uitkomen.


