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Bijlage 1: Risicomonitor 2019-1

De Voorjaarsnota is ook te vinden in de begrotingsapp
De Voorjaarsnota 2019 staat onder het menu bestuursrapportages.

https://leusden.begrotingsapp.nl/
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Leeswijzer bestuursrapportage

In het kader van de vernieuwing van de bestuurlijke planning & control producten is een 
nieuw model voor de bestuursrapportages (Voor- en Najaarsnota) ontwikkeld. Belangrijke 
wijziging is het schrappen van de beleidsverantwoording over de uitvoering van de begroting. 
Hiervoor in de plaats worden voortgangsavonden gehouden; van papier naar gesprek. De 
bestuursrapportage betreft nu alleen nog de financiële verantwoording. Het nieuwe model 
kent de volgende uitgangspunten:

 een compacte rapportage waarbij meer op hoofdlijnen wordt gerapporteerd;
 een onderscheid aanbrengen tussen financieel bestuurlijk belangrijke en minder 

belangrijke mutaties;
 verbetering van de lay-out met meer grafische informatie;
 waar mogelijk en nuttig doorlinken naar achterliggende informatie;
 financiële rapportages per domein waarbij ook het begrotingsresultaat per domein is 

te volgen.

Het nieuwe model dient als volgt te worden gelezen:

A. Resultaat Voorjaarsnota
In deze tabel is het resultaat van de Voorjaarsnota weergegeven. 
- de start wordt gevormd door resultaat begroting 2019-2023 (a) 
- de raad heeft een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b) 
- a + b leidt tot de startpositie voor Voorjaarsnota (c)
- vervolgens wordt per domein het resultaat weergegeven wat leidt tot het resultaat 

Voorjaarsnota 2019 (d)
- c + d geeft de actuele begrotingspositie (e) 
- waarbij eventueel nog dekkingsvoorstellen (f) nodig zijn.

B. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019
In het nieuwe model worden niet alle mutaties meer uitgebreid toegelicht. Onder B lichten we 
de belangrijkste mutaties per domein toe.
Per domein wordt ook in één oogopslag het resultaat weergegeven:
 In de tabel wordt het resultaat voor het betreffende begrotingsjaar weergeven. Dit betreft 

het autorisatieniveau van de raad. De primitieve begroting en begrotingswijzigingen zijn 
vastgesteld waarna de mutatie in deze Voorjaarsnota leidt tot het saldo van het domein 
na Voorjaarsnota.

 In de grafiek worden de mutaties van het domein in meerjarenperspectief weergegeven. 
Met deze grafieken is in één oogopslag te zien in welke domeinen en in welke jaren de 
grootste mutaties plaatsvinden.

C. Risico’s
Tweejaarlijks wordt een risicomonitor opgesteld waarin de actuele risico’s worden 
geïnventariseerd. Aan de Voorjaarsnota is risicomonitor 2019-1 gekoppeld. In de 
risicoparagraaf wordt een samenvatting gegeven en de belangrijkste risico’s toegelicht.

D. Reserves
In de bestuursrapportages wordt de actuele stand van de reserves algemene reserve; 
basisdeel (inclusief berekening van de weerstandsratio), algemene reserve; flexibel deel en 
reserve sociaal domein gegeven.

E. Financiering
Op grond van het vernieuwde rentebeleid is de liquiditeitsprognose toegevoegd als vast 
onderdeel van de bestuursrapportage.
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F. Voorstel en dekking

G. Mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Alle mutaties van de Voorjaarsnota zijn in deze tabellen per domein weergegeven. Ook de 
mutaties die onder B zijn toegelicht, zijn in deze tabel opgenomen. De mutaties worden kort 
toegelicht. Voor kredieten is een aparte kolom opgenomen.
In de kolom B&W is de datum opgenomen van het collegebesluit dat ten grondslag ligt aan 
de mutaties. Onder deze datum is een link opgenomen naar de pagina op de website van 
Leusden waar de besluitenlijst en het collegenieuws van die datum staan.
Evenals in het oude model (en conform de BBV vereisten) wordt het resultaat voor- en na 
bestemming weergegeven waarbij de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per jaar 
zijn vermeld.
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A. Resultaat Voorjaarsnota

   2019 2020 2021 2022 2023 
a. Resultaat begroting 2019-2023 46,8 131,4 162,2 231,0 231,0
       
  46,8 131,4 162,2 231,0 231,0

b. Vastgestelde begrotingswijzigingen      
  - tekort sociaal domein -890,0 -890,0 -890,0 -890,0 -890,0
  - dekking reserve sociaal domein 890,0     
  - structurele gevolgen najaarsnota 2018 -141,3 5,0 -58,0 15,0 15,0
  - dekking algemene reserve basisdeel 141,3     
  - overige begrotingswijzigingen 2019 -106,0     
  - dekking algemene reserve basisdeel 46,0     
  - dekking algemene reserve flexibel deel 60,0     
  0,0 -885,0 -948,0 -875,0 -875,0
       
c. Startpositie voor Voorjaarsnota 2019 46,8 -753,6 -785,8 -644,0 -644,0
       
 Domein Bestuur -162,4 -127,8 -102,0 -72,0 -98,0
 Domein Leefomgeving -246,8 -54,7 -7,9 -64,3 -97,7
 Domein Samenleving -576,3 -458,4 -477,1 -470,6 -457,6
 Domein Ruimte -108,3 -11,8 0,0 0,0 0,0
 Overhead -166,5 -263,0 -333,0 -333,0 -333,0
 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 60,4 -115,1 -143,1 238,9 537,2

d. Resultaat Voorjaarsnota 2019 -1.199,9 -1.030,8 -1.063,1 -701,0 -449,1
       

e. Actuele begrotingspositie -1.153,1 -1.784,4 -1.848,9 -1.345,0 -1.093,1
f. Dekkingsvoorstel      
  - dekking algemene reserve basisdeel 1.153,1 0,0 0,0 0,0 0,0

g. Actuele begrotingspositie 2019-2023 0,0 -1.784,4 -1.848,9 -1.345,0 -1.093,1

Toelichting resultaat

2019
De startpositie voor 2019 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 46.800. Bij b. zijn de 
vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2019 opgenomen welke in totaal zorgen voor een 
verslechtering van het resultaat in 2019 met € 1.137.300. Dit nadeel wordt voor een groot deel 
(€ 890.000) veroorzaakt door het tekort Sociaal Domein. De ontwikkeling op de programma’s (d.) 
komen voor het jaar 2019 uit op een tekort van € 1.199.900 waardoor het totale begrotingstekort 
vooralsnog uitkomt op € 2.290.400. Het verwachte tekort van deze Voorjaarsnota in 2019 
(e. € 1.153.100) wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel. 
Bij de uitwerking van de scenario’s ter dekking van het tekort Sociaal Domein hebben wij een 
verkenning van de begrotingspositie opgesteld. Hieronder wordt schematisch weergegeven waar de 
actuele begrotingspositie (g.) op uitkomt en wat de verschillen hiervan zijn ten opzichte van het 
verwachte begrotingstekort uit deze verkenning.

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Actuele begrotingspositie (g.) -1.153,1 -1.784,4 -1.849,9 -1.345,0 -1.093,1
Verkenning begrotingspositie -835,0 -1.656,6 -1.548,8 -1.292,0 -1.292,0
Verschil -318,1 -127,8 -300,1 -53,0 198,9

De (belangrijkste) oorzaken van dit verschil in 2019 zijn:
- De kosten ad. € 150.000 als gevolg van renovatie De Korf zijn doorgeschoven naar 2021;
- De stelpost van € 100.000 ter kwalificering van de risico’s uit de verkenning vervalt in 2019;
- De OZB opbrengst daalt met € 188.000;
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- Het Centraal Knelpuntenbudget wordt in 2019 verhoogd met € 220.000;
- Verhoging van de stelpost BTW-compensatiefonds voor de algemene uitkering met € 91.500.

2020-2023
De verschillen in de jaren 2020-2023 ten opzichte van de verkenning geven geen aanleiding om de 
taakstelling vanuit het tekort Sociaal Domein bij te stellen. Argumenten hiervoor zijn dat de taakstelling 
wordt bepaald voor de jaren 2020-2022. De verbetering van de begrotingspositie in 2023 wordt in 
belangrijke mate beïnvloedt door verhoging van de Algemene Uitkering; de toevoeging van het accres 
voor de jaarschijf 2023. Deze raming heeft nog een hoge mate van onzekerheid en zal via de 
meicirculaire van het rijk verder worden bijgesteld. 
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B. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019-2023

Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

Grafiek mutaties Voorjaarsnota
(bedragen x € 1.000)

De toename van de lasten binnen het Domein Bestuur wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie 
van de gemeentelijke bijdrage VRU, zie toelichting onder 1. Daarnaast laat de technische wijzigingen 
in 2019 een incidenteel nadeel zien van € 129.000 binnen dit domein, dit wordt met name veroorzaakt 
door extra capaciteitsinzet door uitval van langdurige ziekte. De dekking wordt gevonden binnen het 
programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het resultaat is budgetneutraal.

1. Gemeentelijke bijdrage VRU
De ontwerp begroting 2020 tevens geactualiseerde begroting 2019 van de VRU heeft een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De structurele verhoging als gevolg van loon- en
prijsaanpassingen wordt gedekt uit de stelpost loon-en prijsaanpassing (progr. alg.dekk.middelen). 
Het betreft € 12.500 in 2019 en vanaf 2020 structureel € 67.200. De overige mutaties zijn een gevolg 
van een aantal incidentele en structurele beleidsbijstellingen (raadsvoorstel L210944, 6 juni 2019).

2. Herverdeeleffect Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
Voor het uitvoeren van gemeenschappelijke via VNG gecoördineerde activiteiten (o.a. KING, A+O
fonds) is een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) gecreëerd. Hiermee is de
financiering van kosten gewijzigd. De feitelijke situatie is dat het bedrag aan het collectief door de 
VNG uitgevoerde taken ieder jaar hoger was dan de reservering. In de oude situatie zou het verschil 
tussen het benodigde bedrag en de reservering in mindering zijn gebracht op de uitkering uit het 
gemeentefonds. Dat gebeurt nu niet. In plaats daarvan int de VNG deze bedragen via het Fonds 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering bij de gemeenten. Als gevolg hiervan is een structureel 
nadelig herverdeeleffect van € 20.000 ontstaan.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 

 2019

Begroting 2019-2022 -4.237

Vastgestelde wijzigingen -8

 -4.245

Mutatie Voorjaarsnota -162

Saldo na Voorjaarsnota -4.407
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Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

Grafiek mutaties Voorjaarsnota
(bedragen x € 1.000)

Het nadelige resultaat na bestemming (€ 247.000) binnen het Domein Leefomgeving voor het jaar 
2019 wordt veroorzaakt door een cumulatie van diverse meer kleinschalige budgettaire bijramingen 
stellingen rond het beheer van de openbare ruimte (ca. 130.000). Hier onder vallen de aanlegkosten 
van een tweede Jongerenontmoetingspunt, neerwaartse bijstelling van leges kabels en leidingen 
(betreft een structurele bijstelling), bestrijding van de Eikenprocessierups en Japans Duizendknoop, 
incidenteel onderzoek naar mogelijk verontreinigde grond, jaarlijkse bijstelling van areaalbudget naar 
aanleiding van de geactualiseerde woningbouwplanning. Daarnaast manifesteert er zich een 
incidenteel nadeel in 2019 binnen dit domein als gevolg van extra personele inzet en ziektevervanging 
(totaal ca. € 110.000). Deze meerkosten worden gedekt vanuit budgetten binnen de programma’s 
Overhead en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het resultaat is per saldo budgetneutraal. 
Een aantal grootschalige projecten kan budgettair neutraal worden uitgevoerd. Uitzondering hierop 
vormt de vervanging van twee kunstgras toplagen bij voetbalvereniging Roda ’46. Deze benodigde 
onderhoudsuitgave valt hoger uit dan in de begroting is voorzien. De financiele gevolgen hiervan 
worden betrokken bij de onderhoudsactualisatie welke in het najaar van 2019 zal plaatsvinden. 

1. Voorbereidingskrediet IKC Groenhouten
Basisscholen De Hobbit en Het Kompas, Humanitas en Scholen in de Kunst hebben een 
gezamenlijke inhoudelijke visie opgesteld voor realisatie van IKC Groenhouten. Er wordt nu een 
Programma van Eisen en een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Voorgesteld wordt een 
voorbereidingskrediet van € 300.000 ter beschikking te stellen voor de inhuur van een externe 
projectmanager en een architect. De uit de investering voortkomende kapitaallasten worden ten laste 
van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

2. Voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria 
MFC Atria moet worden uitgebreid met 2 lokalen vanwege het toenemende aantal leerlingen. 
Vooruitlopend op het nog aan te vragen uitvoeringskrediet wordt nu een voorbereidingskrediet van
€ 50.000 aangevraagd. De uit de investering voortkomende kapitaallasten worden ten laste van de 
reserve onderwijshuisvesting gebracht.

3. Inventarisatie toekomstscenario’s brandweerkazerne Leusden Centrum
De huidige brandweervoorzieningen in Leusden blijven gehandhaafd. De brandweerkazerne aan de 
Burgemeester van der Postlaan is echter gedateerd en voldoet niet meer aan de huidige eisen en 
wensen. Op basis van eerder onderzoek naar verschillende locaties heeft de huidige locatie de 
uitdrukkelijke voorkeur. Om inzicht te krijgen in een goede afweging tussen minimaal noodzakelijke 
aanpassingen, renovatie of nieuwbouw is het noodzakelijk om een (financiële) inventarisatie te laten 
maken van deze scenario's. Daarnaast biedt de locatie bij de brandweerkazerne wellicht aanvullende 
mogelijkheden voor het herhuisvesten van de politie, die meegenomen kunnen worden in deze 
scenario's. Ter overbrugging van de periode tot aan de uitvoering van minimaal noodzakelijk 
aanpassingen / renovatie / nieuwbouw is voor een veilige en prettige werkomgeving een aantal 
dringend noodzakelijke, mogelijk tijdelijke verbeteringen nodig, die niet vanuit het regulier onderhoud 
gefinancierd kunnen worden. Het college vraagt de raad een krediet ter beschikking te stellen ter 
hoogte van € 40.000 voor de inventarisatie (dekking uit de algemene reserve flexibel deel) en

 2019

Begroting 2019-2022 -7.072

Vastgestelde wijzigingen -75

 -7.146

Mutatie Voorjaarsnota -247

Saldo na Voorjaarsnota -7.393

Domein Leefomgeving
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€ 35.000 voor de overbruggingswerkzaamheden aan de brandweerkazerne (de kapitaallasten worden 
in 2019 ten laste van de stelpost onvoorzien gebracht en komen vanaf 2020 t.l.v. het 
begrotingsresultaat).  

4. Renovatie Ursulineweg
Het college heeft besloten om te starten met de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud aan 
de riolering van de Ursulineweg en deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud van 
de weg én om een 30 km verblijfsgebied in te voeren. De raad wordt verzocht een krediet beschikbaar 
te stellen ter hoogte van € 765.000 voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. 
Dekking van de uitgaven vindt als volgt plaats: 
€ 663.000 bijdrage vanuit de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen (wegen en riolering)
€   25.000 exploitatiebijdrage vanuit de uitgifte van vier kavels
€   77.000 bijdrage vanuit faciliterende grondexploitatie De Plantage
€ 765.000 totaal aanwezige dekking.

5. Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van Roda ‘46
Jaarlijks worden de kunstgrasvoetbalvelden bij Roda ’46 gekeurd. De beide kunstgrasvelden 3 en 4, 
welke Roda ’46 van de gemeente huurt, zijn afgekeurd. Het schokabsoberend vermogen van de 
velden ligt op een aantal plekken onder de norm waardoor de veiligheid van spelers niet meer 
gegarandeerd kan worden. Met aanvullend kleinschalig onderhoud  aan de velden is gepoogd de 
velden weer goedgekeurd te krijgen. De uitgevoerde werkzaamheden hadden echter niet het 
gewenste effect. Het college heeft besloten om de in 2020 geplande vervanging van de toplagen te 
vervroegen naar medio 2019. De velden zijn daarmee in het seizoen 2019-2020 weer beschikbaar 
voor het spelen van competitiewedstrijden. Ten tijde van collegebesluitvorming (april 2019) bestond 
op basis van een eerste kostenraming het inzicht dat de verwachte meerkosten en onvoorziene 
uitgaven circa € 288.500 zouden bedragen. De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen ter hoogte van € 288.500 ter vervanging van de twee toplagen. De hoger dan 
geplande onderhoudsuitgave zal betrokken worden bij de actualisatie van het meerjarenonderhoud. 
Naar verwachting kunnen de structurele gevolgen van de onderhoudsactualisatie in de Najaarsnota 
2019 worden opgenomen. Op dat moment zijn ook de feitelijke meerkosten van de twee toplagen 
bekend. Daarnaast zal op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsperspectief bekeken worden in 
hoeverre de nu ervaren kostenontwikkelingen leiden tot bijstelling van de door Roda ’46 te betalen 
huursom. De twee oude toplagen kenden nog een resterende boekwaarde van € 131.000. De raad 
wordt voorgesteld deze boekwaarde versneld af te schrijven en te dekken vanuit de daartoe bestemde 
middelen vanuit de reserve dekking kapitaallasten economisch nut. Het versneld afschrijven van de 
resterende boekwaarde van de velden kent daarmee geen budgettair effect. 

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 
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Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

Grafiek mutaties Voorjaarsnota
(bedragen x € 1.000)

De toename van de lasten binnen het Domein Samenleving wordt grotendeels veroorzaakt door een 
bijstelling van de zorgbudgetten WMO en Jeugd op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2018. Als 
gevolg daarvan zijn de budgetten met structureel € 700.000 verhoogd. Daarnaast wordt het saldo 
binnen dit programma vanaf 2020 met € 300.000 voordelig beïnvloed door het positieve herverdeel 
effect als gevolg van de bijstelling van het verdeelmodel Werk en Inkomen. 
 
1. Sociaal Domein, zorgkosten
De zorgkosten voor de nieuwe taken Jeugd en WMO 2015 zijn in 2018 verder gestegen. Bij de 
Najaarsnota bedroeg het verwachte tekort voor 2019 nog € 890.000, maar dit is op basis van de 
voorlopige rekeningcijfers 2018 toegenomen met € 700.000 tot € 1.590.000. De budgetten in de 
Meerjarenbegroting worden bij de voorjaarsnota geactualiseerd op basis van deze voorlopige 
rekeningcijfers.
De op basis van het CUP ingeboekte stelpost “slimmere zorg” die oploopt van € 45.000 in 2019 tot 
€ 180.000 structureel vanaf 2022 wordt teruggedraaid omdat deze besparingen ook al in de 
taakstelling Sociaal Domein (scenario1) zijn opgenomen. 

2. Sociaal Domein, uitvoeringskosten
Taskforce
Er moeten op korte termijn een aantal grote projecten worden opgeleverd binnen het Sociaal Domein. 
Het gaat daarbij om het voorbereiden en opstellen van de Samenlevingsakkoorden en het 
beleidskader Sociaal Domein, het op orde krijgen van de sturing op- en monitoring van de zorgkosten 
en het uitwerken van maatregelen om te komen tot een invulling van de taakstelling Sociaal Domein. 
De huidige formatie is daar niet op berekend. Om de resultaten tijdig op te kunnen leveren is een 
Taskforce Sociaal Domein ingesteld. De bemensing van de taskforce vindt plaats vanuit de staande 
organisatie omdat hier de meeste kennis zit. Voor de reguliere taken, en proces- en projectbegeleiding 
vindt aanvullende inhuur plaats. De te bereiken doelen van de taskforce liggen in het verlengde van 
de CUP projecten Sociaal Domein. De totale incidentele kosten bedragen € 341.000 en kunnen 
worden gedekt vanuit de niet bestede CUP middelen Sociaal Domein 2018/2019 en het flex budget.

3. Bijstelling ramingen Werk en Inkomen
Bijstand
Bij het opstellen van de ramingen van bijstandslasten en –baten vanaf 2019 gaat uit van de 
veronderstelling dat de BUIG (rijks)uitkering voldoende is om onze uitkeringslasten te kunnen dekken. 
Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting, die gebaseerd op het feit dat de 
BUIG niet toereikend is. Een deel van deze lasten, ca. 8% van het totaal van bijstandslasten, ad. 
€ 345.000, vormt het ‘eigen risico’ van de gemeente alvorens er aanspraak kan worden gedaan op de 
vangnetuitkering. 
In 2018 is gebleken dat het gewijzigde objectieve verdeelmodel (nu nagenoeg doorontwikkeld) voor 
Leusden een positief, structureel, effect heeft van ca. € 300.000. 
De huidige inschatting, op basis van verloop van aantallen bijstandscliënten 2018 en de eerste 
maanden van 2019, is dat de aantallen in Leusden licht stijgen. Uitgaande van het feit dat de BUIG 
uitkering deze kosten volledig dekt,  betekent dit dat de in de begroting aanwezige financiële ruimte 
van € 345.000 (voor het opvangen van een tekort) als voordeel kan vrijvallen. 

 2019
Begroting 2019-2022 -19.796

Vastgestelde wijzigingen -65

 -19.861

Mutatie Voorjaarsnota -576
Saldo na 
Voorjaarsnota -20.437
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Als gevolg van de vooraankondiging van het Rijk om het macrobudget 2019 te verlagen geeft het 
‘nader voorlopig BUIG budget 2019’ op dit moment echter een bijstelling naar beneden aan van 
€ 145.000. Omdat schommelingen als gevolg van toe-of afname van het macrobudget nog niet 
definitief zijn, verwerken we deze tussentijdse bijstelling niet direct als budgettair nadeel, maar 
wachten wij hiermee totdat het definitief budget in het najaar van 2019 is vastgesteld en het verloop 
van de bijstandsuitgaven 2019 ook wat inzichtelijker is.
Bijzondere bijstand
Op basis van de kosten 2018, de eerste maanden van 2019 en de (groei)ontwikkelingen zien we bij 
de bijzondere bijstand  een toename in de kosten van € 35.000 voor de komende jaren.
Re-integratie
Op basis van de kosten 2017 en 2018 zien we bij de kosten voor re-integratie trajecten een toename 
in de kosten van € 10.000 voor de komende jaren.
Resumerend:
Voordeel bijstand €   345.000
Min:  hogere uitgaven bijzondere bijstand € -   35.000

   hogere uitgaven re-integratie € -   10.000
Per saldo voordeel ramingen Werk en Inkomen €   300.000

Per saldo ontstaat een structureel voordeel van € 300.000. Van dit voordeel wordt vanaf 2020 
€ 150.000 ingezet als investering om maatregelen in het kader van kostenbesparing binnen het 
Sociaal Domein mede mogelijk te maken.

4. Kostentoename leerlingenvervoer
Met ingang van schooljaar 2017/2018 is het leerlingenvervoer voor drie achtereenvolgende
schooljaren regionaal ingekocht door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest,
Woudenberg en Leusden. De verwachting was dat de kosten van leerlingenvervoer zouden afnemen
of in ieder geval gelijk zouden blijven. Het leerlingenvervoer over het jaar 2018 laat echter een
kostentoename zien. De raad is in november 2018 geïnformeerd over de voorziene
kostenontwikkelingen binnen het leerlingenvervoer. Gunning van het leerlingenvervoer op basis van
kwaliteitscriteria, stijging van de door vervoerders geoffreerde prijzen en een lagere toepasbaarheid
van combinatieritten dan aanvankelijk gedacht leiden tot kostenstijgingen. Het hierbij voorziene 
financiële nadeel bedraagt € 75.000 p/j.

5. Reserve Sociaal Domein
De reserve Sociaal Domein is volledig aangewend om de tekorten 2018 en 2019 op de zorgkosten op 
te kunnen vangen. Voorgesteld wordt deze reserve vanuit de Algemene reserve basisdeel aan te 
vullen met een bedrag van € 800.000 i.c. 10% van het zorgbudget. De reserve zal kunnen worden 
ingezet voor het opvangen van mogelijke besparingsverliezen vanuit de opgelegde taakstelling 
Sociaal Domein dan wel voor het afdekken van niet voorziene fluctuaties in de zorgkosten, dan wel 
rijksmiddelen. 
Hiernaast stellen wij voor de aanvullende middelen impuls uitstroom W&I (€ 80.000) en de nog binnen 
de reserve resterende middelen chronisch zieken 2016 en 2017 (€ 25.000) over te hevelen naar de 
reserve met aangewezen bestemming.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 
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Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

Grafiek mutaties Voorjaarsnota
(bedragen x € 1.000)

De toename van de lasten in 2019 binnen het Domein Ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door de 
kosten van Koningsdag (dekking uit de stelpost onvoorzien) en het Parapluplan Cultureel Erfgoed. 
Daarnaast laat de technische wijzigingen in 2019 een incidenteel nadeel zien van € 50.000 binnen dit 
domein, dit wordt met name veroorzaakt door extra capaciteitsinzet door uitval van langdurige ziekte. 
De dekking wordt gevonden binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, het 
resultaat is budgetneutraal.

1. Koningsdag 2019 
De koning heeft op 27 april 2019 de regio Amersfoor bezocht. Hoewel de route die het koninklijk 
gezelschap heeft aflegd zich in de binnenstad van Amersfoort bevond, is de regio nadrukkelijk 
vertegenwoordigd in het hele programma. Van alle regiogemeenten is inzet en tijd gevraagd voor het 
regionale gedeelte. Naast tijd is er ook aan alle regiogemeenten een financiële bijdrage gevraagd. 
Voor Leusden is de regionale bijdrage € 12.000 en voor de uitvoeringskosten was een bedrag van 
circa € 8.000 voorzien, totaal benodigde kosten € 20.000 (Collegebesluit L206674, maart 2019). De 
werkelijke uitvoeringskosten bedragen uiteindelijk € 1.000 waardoor de totaal benodigde kosten 
€ 13.000 zijn, te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

2. Vervolg bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed’
In haar vergadering van 19 april 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt 
verzocht met inwoners een vervolgslag te maken op- en aanpassingen te doen in het Parapluplan 
Cultureel Erfgoed. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal van 2019 het aangepaste 
bestemmingsplan Parapluplan Cultureel Erfgoed aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. De 
kosten van het in de motie omschreven vervolgtrajact bedragen € 45.000. Dit betreft onder andere 
kosten van inhuur van een fotograaf, het actualiseren van waardestellingen en de organisatie van 
informatie-avonden. 

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 
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Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

Grafiek mutaties Voorjaarsnota
(bedragen x € 1.000)

De toename van de lasten binnen de Overhead wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie van 
twee formatieve uitbreidingen en toevoeging aan de flexibele schil vanuit de gerealiseerde overhead 
taakstelling € 150.000 in 2019, € 190.000 in 2020, vanaf 2021 structureel € 250.000. Dekking stelpost 
taakstellende bezuinigingen in het prgr. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (zie toelichting 
onderdeel 2. Monitor bezuinigingen / Stelposten Alg.dek.). 

1. Benchmarkonderzoek Berenschot 
Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende 
automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket voor de 
gemeente. In de raad zijn vragen gesteld over de formatieve inzet en is een motie ingediend om 
sturingsinformatie te verkrijgen ten aanzien van de formatie. Om inzicht te krijgen in formatie, taken en 
kosten passend bij de gemeente Leusden besluit het college een onderzoek uit te laten voeren door 
Berenschot. De totale kosten bedragen incidenteel € 11.146 te dekken uit de post onvoorziene 
uitgaven (Collegebesluit L206279, maart 2019).

2. Schoonmaak Gemeentehuis
In de businesscase rond de herontwikkeling van het gemeentehuis is opgenomen dat de 
schoonmaakkosten van het gemeentehuis met ca. 50% gereduceerd (reductie ca. € 40.000 p/j)
zouden worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat door de inrichting van het nieuwe gemeentehuis 
en het intensieve gebruik deze taakstelling niet gehaald kan worden. Hierbij wordt € 20.000 van de 
taakstelling als een besparingsverlies opgevoerd. Wij stellen u voor deze structureel in de begroting te 
verwerken. Daarna resteert nog de taakstelling om de overige € 20.000 aan besparingsopgave op te 
vangen binnen de businesscase van de herontwikkeling. 

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 
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Tabel budgetautorisatie 2019
(bedragen x € 1.000)

 Grafiek mutatie Voorjaarsnota
 (bedragen x € 1.000)

1. Algemene uitkering
De Algemene Uitkering is geactualiseerd op basis van een bijstelling van de verdeelmaatstaven en de 
gevolgen van de decembercirculaire 2018 die nog niet in de begroting is verwerkt. Het budgettair 
saldo is als volgt te specificeren:

Ontwikkeling Algemene Uitkering 2019 2020 2021 2022 2023
Meerjarenbegroting 2019-2022 ( =Meicirculaire 2018 + sept circ.) 33.047.000 34.288.000 35.299.000 36.263.000 36.263.000
Decembercirculaire, jaarschijven 2019-2023 geactualiseerd 32.882.000 34.145.500 35.088.600 36.226.000 37.199.700
Saldo -165.000 -142.500 -210.400 -37.000 936.700

Informatieplicht rijksoverheid energiebesparing bedrijven 5.800
bijstelling ten opzichte van de decembercirculaire 15.300 22.300 22.300 22.900 22.900
bijstelling verdeelmaatstaven (inwoners/Woningen/WOZ) -186.100 -164.800 -232.700 -59.900 -86.100
Toevoeging accres, jaarschijf 2023 0 0 0 0 999.900
Totaal mutatie Algemene Uitkering -165.000 -142.500 -210.400 -37.000 936.700

De mutaties als gevolg van de bijstelling in de verdeelmaatstaven wordt vooral veroorzaakt door de 
inwoner gerelateerde  maatstaven en een bijstelling van de WOZ waarden. De inwoner gerelateerde 
mutaties hebben te maken met een verschuiving in de woningbouw planning, de afname van de 
woningbezettingsgraad en de leeftijdsopbouw van de bevolking. Bijstelling van de WOZ waarden zijn 
het gevolg van een bijstelling van het rekentarief WOZ als gevolg waarvan een lagere Algemene 
Uitkering wordt verwacht. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost rekentarief WOZ (zie 
onderdeel 2, stelposten).

BTW compensatiefonds (BCF)
Bij de jaarrekening 2018 van het Rijk is gebleken dat, door extra declaraties van gemeenten op het 
fonds, de ruimte onder het BCF plafond sneller krimpt dan voorzien. Voor 2019 wordt bij de 
meicirculaire op basis van 2018 een extra uitname van 68 miljoen verwacht waarvan € 60.000 voor 
Leusden. Verwacht wordt dat de ruimte ook voor 2019 en verder sneller zal afnemen. Voorgesteld 
wordt de stelpost BCF in onze begroting te verlagen van 80% naar 60%. Daarbij ontstaat het volgende 
budgettair nadeel:

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Huidige stelpost 80% 365,9 447,9 519,0 601,8 601,8
Verlagen stelpost  naar 60% 274,4 335,9 389,2 451,3 451,3
Budgettair saldo -91,5 -112,0 -129,8 -150,5 -150,5

Onlangs is bekend geworden dat het rijk bij de voorjaarsnota extra incidentele middelen beschikbaar 
heeft gesteld voor de gestegen kosten binnen het Sociaal Domein. Mogelijk zou het daarbij gaan om 
een bedrag van macro 350 miljoen voor 2019 en € 190 miljoen in de drie daaropvolgende jaren. Op 
basis van het aandeel van Leusden in de Rijksmiddelen voor de jeugd zou het dan om een indicatief 
bedrag gaan van € 450.000 in 2019 en € 250.000 voor 2020 t/m 2022. Op dit moment worden de 
onderhandelingen tussen VNG en Rijk hierover nog gevoerd. Aan de andere kant hebben wij het 
signaal ontvangen dat er forse onderbestedingen bij het rijk zijn die mogelijk structurele gevolgen 
zullen hebben voor de ontwikkeling van het accres. Pas bij de komende meicirculaire zal hier meer 
duidelijkheid in komen. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 worden voor 2019 
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meegenomen bij de najaarsnota en voor de jaren 2020 en verder bij het samenstellen van de 
begroting 2020-2023.

2. Stelposten

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Loon- en prijsstijgingen 12,5 67,2 67,2 67,2 67,2
Onvoorzien algemeen 49,5
Toevoegen jaarschijf 2023 -708,3
Stelpost rekentarief WOZ 181,9 162,3 164,9 166,5 166,5
Stelpost taakstellende bezuinigingen 150,1 188,6 254,8 254,8 254,8
Stelpost nader te nemen maatregelen -100,0 -250,0 -250,0 -250,0
Totaal stelposten 394,0 318,1 236,9 238,5 -469,8

 De stelpost loon- en prijsstijgingen wordt ingezet voor:
- € 12.500 oplopend naar € 67.200 in 2023 voor de VRU (zie domein Bestuur ad. 1);

 De stelpost onvoorzien wordt ingezet voor:
- € 11.146 Benchmarkonderzoek (zie domein Overhead ad. 1);
- € 13.000 Koningsdag (zie domein Ruimte ad. 1);
- € 23.000 Jongeren Ontmoetingsplek (zie domein Leefomgeving ad. 7);
- € 2.333 Kapitaallasten overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne (zie domein 

Leefomgeving ad 3).
Hierna resteert nog een bedrag van € 11.421  op de stelpost. 

  Toevoegen jaarschijf 2023: 
- Jaarlijkse verhoging IBOR-voorziening €   90.000
- Indexering IBOR-voorziening €   30.000
- Jaarlijkse verhoging (structureel) nieuw beleid €   50.000
- 1% buffer incidentele loonsomstijging € 100.000
- Nominale loon- en prijsstijgingen € 438.300 

€ 708.300
Tegenover deze hogere kosten staat ook een hogere algemene uitkering. Het accres voor 2023 
bedraagt € 999.900 en is daarmee toereikend voor de hogere kosten.

 Stelpost rekentarief WOZ:
De stelpost rekentarief WOZ kan worden aangewend om de lagere Algemene Uitkering (zie 
onderdeel 1) als gevolg van een bijstelling van de WOZ waarden op te kunnen vangen.

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Stelpost rekentarief WOZ 181,9 162,3 164,9 166,5 166,5

 Stelpost taakstellende bezuinigingen:
In april 2016 is door het college besloten om een deel van de realisatie van de taakstelling 
overhead (oplopend tot € 250.000) vanaf 2018 toe te voegen aan de flexibele schil. Deze flexibele 
schil overhead is op de stelpost taakstellende bezuinigingen geraamd. Besloten is om twee 
formatieve uitbreidingen hieruit te dekken (kaderbrief 2019). Via deze voorjaarnota ramen wij dit 
deel van de stelpost functioneel, zie samenvatting toename lasten bij de overhead. 

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Financieel adviseur 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
Medewerker Document informatiemanagment 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2
Toevoeging flexibele schil 25,9 64,4 130,6 130,6 130,6
Totaal 150,1 188,6 254,8 254,8 254,8

 Stelpost nader te nemen maatregelen:
Naast de ontwikkelingen in deze Voorjaarsnota zijn er nog diverse ontwikkelingen die de 
begrotingspositie (negatief) beïnvloeden. In de memo ‘Verkenning begrotingspositie’ zijn deze 
ontwikkelingen (en risico’s) verder toegelicht. Over deze ontwikkelingen dient nog besluitvorming 
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plaats te vinden. Wij ramen hiervoor een bedrag van € 100.000 in 2020 tot oplopend € 250.000 
vanaf 2021. 

3. Centraal Knelpunten Budget (CKB)
Zoals elke organisatie heeft ook Leusden te maken met ziekteverzuim. Om
personeelsknelpunten als gevolg van ziekteverzuim te kunnen oplossen is een Centraal
Knelpuntenbudget (CKB) in de begroting geraamd van € 142.300. Tot 2012 was dit budget € 230.000 
(circa 2% van de loonsom). Bij een bezuinigingsoperatie in 2012 is het budget gehalveerd naar
€ 115.000 (daarna is jaarlijks indexatie toegepast). Destijds is wel aangegeven dat het een 
‘technische’ bezuinigingsmaatregel betrof omdat deze kosten niet altijd beïnvloedbaar zijn. Indien in 
enig jaar het budget ontoereikend is vanwege een hoog ziekteverzuim dienen aanvullende incidentele 
middelen beschikbaar te worden gesteld. 

Het gemiddeld ziekteverzuim over 2018 was 6,41%. Voor 2019 zien we in de eerste maanden 
wederom een ziekteverzuim met langdurige uitval. Het CKB is reeds overschreden met € 170.000 en 
dient incidenteel bijgeraamd te worden. Gelet op het verloop voorzien we dat dit bedrag niet volledig 
toereikend zal zijn voor 2019. Wij stellen u voor een totaalbedrag van € 220.000 incidenteel bij te 
ramen in de voorjaarsnota en de stand van zaken in de najaarsnota te bezien.

4. Aanvulling weerstandsvermogen
Bij onderdeel D Reserves hebben wij de stand van de reserves toegelicht en voorgesteld:

- Het surplus van de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 1.900.000 ter aanvulling van het 
weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;

- Tijdelijk € 96.100 over te hevelen van de algemene reserve basisdeel naar de algemene 
reserve flexibel deel.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2019-2023
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het 
resultaat is budgetneutraal. 
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C. Risico’s
De gemeentelijke risico’s worden tweemaal per jaar op gestructureerde wijze in beeld gebracht en op 
de mogelijke consequenties beoordeeld. De eerste monitor bieden wij u aan bij deze Voorjaarsnota.
 
Risico’s Algemene uitkering
Op basis van de jaarcijfers 2018 die medio mei door het rijk zijn gepresenteerd blijkt dat de ruimte 
onder het plafond van het BTW compensatiefonds (plafond BCF) opnieuw verder is geslonken.  
Daardoor wordt er een extra uitname uit het gemeentefonds verwacht van 67 miljoen macro (circa 
€ 60.000) voor Leusden. In de begroting hebben we nog een stelpost geraamd als te ontvangen 
middelen vanuit de ruimte BCF. Deze stelpost is vorig jaar al met 20% neerwaarts bijgesteld maar de 
verwachting is dat deze nog verder zal moeten worden afgebouwd. Voorgesteld wordt om bij deze 
voorjaarsnota de stelpost verder te verlagen van 80 naar 60% (zie onderdeel Algemene 
dekkingsmiddelen). Bij het samenstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023 zal binnen het totale 
begrotingskader moeten worden afgewogen in hoeverre deze stelpost verder kan worden afgebouwd.

Bij de decembercirculaire is al gebleken dat er opnieuw onderbestedingen bij het Rijk zijn ontstaan. In 
het kader van trap op trap af betekent dit dat de gemeenten minder geld uit het gemeentefonds zullen 
ontvangen. De laatste jaren is telkens gebleken dat er sprake is van onderbestedingen bij het rijk. Het 
rijk heeft in december ook al aangegeven dat er over 2019 onderbestedingen zullen worden verwacht 
met een nadelig effect op de Algemene Uitkering.

Invoering abonnementstarief WMO Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 
De Tweede kamer heeft onlangs besloten om vanaf 2020 een maximaal abonnementstarief van 
€ 19,-- per 4 weken in te stellen voor de Algemene Voorzieningen WMO. Vanaf dit jaar gold ook al 
een abonnementstarief voor maatwerk HH van maximaal € 17,50 per 4 weken. De daarbij verwachte 
inkomstenderving (€ 190.000) en de aanzuigende werking van 10% op de zorg (€ 150.000) hebben 
we in de meerjarenbegroting, jaarschijf 2019 en verder verwerkt . Als dekking daarvoor hebben we de 
compensatie van het Rijk (€ 181.000) ingezet en is een aanvullend beroep op de accressen gedaan. 
De verwachting is dat de kosten voor maatwerkvoorzieningen HH vanaf 2020 (bij afschaffing van de 
Algemene Voorziening HH) verder zullen toenemen tot een extra kostenpost van circa € 370.000 als 
we geen systeemwijzigingen zullen doorvoeren en alle AV mensen overzetten naar maatwerk. Bij de 
najaarsnota zullen wij de structurele gevolgen moeten verwerken in onze begroting. Op dat moment is 
ook duidelijk in hoeverre het rijk gemeenten financieel tegemoet komt ter compensatie van de extra 
kosten a.g.v. deze maatregel.

D. Reserves

  Stand Algemene reserve; basisdeel basisdeel
Stand 1-1-2019 (jaarrekening 2018) 5.240.100
Sloop gymzaal Berkelwijk -125.000
Sloop sportzaal de Meent -125.000
Dekking resultaat Najaarsnota 2018; jaarschijf 2019 -141.3000
Resultaat jaarrekening 2018 -925.000
Reserveren budgetoverhevelingen vanuit jaarrekening 2018 -373.000

3.550.800

De ratio voor het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:

Beschikbaar weerstandsvermogen: € 3.550.800 (1)
Benodigd weerstandsvermogen: € 5.617.000 (2) 0,63

Het benodigde weerstandsvermogen (2) is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene 
dienst. In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen heeft de raad de bandbreedte voor de 
ratio vastgesteld op 0,8-1,2.
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Aanvulling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen ligt met 0,63 onder de toegestane grens van 0,8. In de nota 
risicomanagement is vastgesteld dat wanneer de weerstandsratio beneden de afgesproken grens 
komt, er een overgangsperiode van een jaar wordt aangehouden alvorens over te gaan om 
maatregelen te treffen. Aangezien de ratio in deze Voorjaarsnota, na dekking van het tekort 2019, 
verder onder de ondergrens zou komen te liggen, stellen wij u voor om het weerstandsvermogen aan 
te vullen. Indien de ratio weer op de norm van 1 moet worden gebracht dient de algemene reserve 
basisdeel te worden verhoogd met € 2.129.200. 
Bij de ‘Actualisatie Grondexploitaties 2019’ is naar voren gekomen dat het weerstandsvermogen van 
het grondbedrijf (de Algemene Reserve Grondbedrijf) op een ratio van 1,94 uitkomt. Wij stellen u voor 
om het surplus van het grondbedrijf, zijnde € 1.900.000, toe te voegen aan de algemene reserve 
basisdeel. Bij punt 3 van Domein Ruimte hebben wij voorgesteld het surplus van € 240.000 binnen de 
reserve bouwleges toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel. Hiermee komt de algemene 
reserve basisdeel weer op een ratio van 1,0.
Bij punt 5 van Domein Samenleving is voorgesteld de reserve Sociaal Domein met € 800.000 aan te 
vullen ten laste van de algemene reserve basisdeel. Na dekking van het negatieve resultaat van deze 
Voorjaarsnota ad. € 1.153.100 zou het weerstandsvermogen vervolgens weer uitkomen op een ratio 
van 0,77 en hiermee opnieuw beneden de ondergrens van 0,8 komen. We hanteren hierbij opnieuw 
de overgangsperiode van een jaar totdat wij u voorstellen doen om de ratio weer binnen de grenzen te 
krijgen. 

Stand Reserve flexibel deel
Stand 1-1-2019 (jaarrekening 2018) 254.600
Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke 
panden -18.300

Onderzoek optimalisatie MFA de Korf -60.000
Knelpunten formatie -138.700
Egalisatie incidentele baten & lasten Gemeentehuis -12.500
Inventarisatie scenario’s brandweerkazerne -40.000
Klikotronics (Container Management Systeem) -10.200
Ruimte nieuw beleid 2018, jaarschijf 2019 -11.000
Ruimte nieuw beleid 2019, (CUP 2018-2022) -60.000
Stand Voorjaarsnota 2019 -96.100
2020:
grondverkoop de Fliert (saldo inkomsten verkoop en 
uitgaven) 744.900

Ruimte nieuw beleid 2019 (CUP 2018-2022) -50.000
Ruimte nieuw beleid 2020 -50.000
Knelpunten formatie -17.000
Stand 2020 531.800

Tijdelijke aanvulling reserve flexibel deel
Bij de doorrekening van de reserve flexibel deel is in 2019 rekening gehouden met de grondverkoop in 
de Fliert. In Domein Leefomgeving hebben wij bij punt 10 aangegeven dat er vertraging in de verkoop 
is ontstaan, waardoor de opbrengst van de verkoop niet eerder dan in 2020 zal worden gerealiseerd. 
Inmiddels is wel een aantal besluiten genomen met dekking ten laste van deze reserve. Hierdoor heeft 
de reserve volgens prognose op 1 januari 2020 een negatief saldo van € 96.100. In 2020 wordt dit 
saldo weer aangevuld door de grondverkoop. Dit betekent dat deze reserve in 2019 tijdelijk vanuit de 
algemene reserve basisdeel met € 96.100 dient te worden aangevuld. Ná realisatie van de 
grondverkoop (in 2020) zullen deze middelen weer worden teruggestort. 
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Stand Reserve Sociaal Domein 2019 2020 2021 2022 2023
Stand 1-1-2019 (jaarrekening 2018) 1.535.300 954.000 870.000 835.000 800.000

Eerdere besluitvorming -411.300 -49.000 0 0 0

Tekort SD 2019 (Amendement 
begrotingsbeh.) * -810.000  

Claims vanuit het CUP
3.6 positieve gezondheid en zorg -20.000
3.6 Lokale initiatieven  (o.a. Leusden 
Leeftapp, bewustwordingscampagnes)

-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0

Besluiten voorjaarsnota 2019
Aanzuiveren reserve Sociaal Domein 800.000
Overhevelen middelen naar aangew, best. -105.000
Besparingsverliezen en fluctuaties zorgkosten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

954.000 870.000 835.000 800.000 800.000

* Het tekort Sociaal Domein 2018 bedroeg, na bijraming met de € 806.000 najaarsnota, bij de jaarrekening € 
440.000. Omdat de reserve Sociaal Domein al volledig was ingezet om het verwachte tekort jaarschijf 2019 te 
dekken zijn deze kosten ten laste van de Algemene reserve gebracht. Voorgesteld wordt de aanvullende 
middelen impuls uitstroom W&I (€ 80.000) en de nog binnen de reserve resterende middelen chronisch zieken 
2016 en 2017 (€ 25.000) over te hevelen naar de reserve met aangewezen  bestemming. 
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E. Financiering

In het vernieuwde rentebeleid is vastgelegd dat periodiek moet worden gerapporteerd over de
liquiditeitsprognose. Dit doen we in de Voor- en Najaarsnota. Uitgaande van de investeringsplanning
maken we een liquiditeitsprognose. De laatste prognose is gemaakt voor de Najaarsnota 2018. 
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Toelichting op prognose
 Ten opzichte van de laatste prognose (Najaarsnota 2018) is een lagere stand per 31 december 

2018 dan geprognotiseerd. Dit wordt verklaart doordat de voorgenomen investeringen in 2018 
nagenoeg allemaal zijn uitgevoerd (alleen lagere insteringen bij IBOR). In de prognose houden we 
altijd rekening met een dempend effect. Dat heeft zich in 2018 niet voorgedaan. Daarnaast is een 
aantal grondverkopen niet in 2018 gerealiseerd. Deze schuiven door naar 2019. 

 Ten opzichte van de vorige prognose is het in CUP geraamde investeringsvolume infrastructuur 
van 5 x € 750.000 opgenomen.

 De stijging in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verkopen in het project Biezenkamp 
conform het gesloten financieel arrangement met de projectontwikkeling.

 De renovatie van de Korf is wel opgenomen in de liquiditeitsprognose maar heeft een beperkt 
effect omdat conform het rentebeleid voor de grote investeringen projectfinanciering wordt 
aangegaan.

 De daling van de liquiditeiten in 2029 betreft de renovatie scholen Achterveld.
 De conclusie is dat Leusden gedurende de hele periode geen liquiditeitstekort gaat krijgen. 

Daarop wordt expliciet gestuurd: een “nul-positie” (kost het minste rente) of bij voorkeur een 
liquiditeitsoverschot. 

 
Toelichting algemeen
 Er bestaan geen landelijke normen voor de omvang van de liquiditeitspositie. Wel bestaat op 

grond van de wet Fido ( wet financiering decentrale overheden) een kasgeldlimiet van 8% van de 
begrotingsomzet. Voor Leusden is deze circa € 4,6 mln. Voor dat bedrag mogen we “rood” staan 
bij de bank, ofwel financieren met kortlopende middelen, zoals kasgeld. In Leusden halen bij lange 
na niet de norm omdat we aanzienlijk over liquide zijn. 

 Het “spiegeldbeeld ” van de liquiditeit is de netto-schuldpositie. Meer investeren betekent minder 
liquiditeit en (mogelijk) meer lenen, waardoor de schuldpositie van de gemeente toeneemt. Ook 
daar bestaan geen verplicht voorgeschreven normen voor, wel hanteren provincie en VNG 
indicatoren voor de financiële kengetallen, waar onder de nettoschuldpositie. Wij verwijzen 
hiervoor naar de uitgebreide toelichting in paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. 

 Recent is een benchmark uitgevoerd naar de financiële positie van Leusden. Hierbij is 
geadviseerd om indicatoren en signalseringswaarden op te gaan nemen met betrekking tot de 
schuldpositie. Dit nemen wij mee in de actualisatie van de nota risicomanagement.
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F. Voorstel en dekking
Wij stellen de raad voor:
1) De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
2) Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2019 van € 1.153.100 te 

onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3) Het vanaf 2020 negatieve begrotingssaldo te betrekken bij de scenario’s dekking tekort Sociaal 

Domein;
4) Het surplus van de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 1.900.000 ter aanvulling van het 

weerstandsvermogen toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5) De reserve Sociaal Domein vanuit de Algemene reserve basisdeel aan te vullen met een bedrag 

van € 800.000;
6) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:

- Begrotingswijziging nr. 1005;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 

1018, 1020, 1021, 3010;
7) Het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:

- € 300.000 voor een voorbereidingskrediet IKC Groenhouten;
- € 50.000 voor een voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria;
- € 35.000 voor overbruggingswerkzaamheden brandweerkazerne Leusden;
- € 765.000 voor renovatie van de wegen en riolering Ursulineweg;
- € 288.500 voor een aanvullend krediet renovatie toplaag kunstgrasvelden 3 en 4 Roda ’46;
- € 20.900 voor aanschaf van het Klikotronics registratiesysteem.



Voorjaarsnota 2019 Pagina 22

G. Mutaties uitvoering begroting 2019-2023

(bedragen x € 1.000)
 Domein Bestuur B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   -4.237,2 -4.122,1 -4.128,1 -4.166,7 -4.166,7
 Begrotingswijzigingen   -7,7 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
 Stand voor Voorjaarsnota   -4.244,9 -4.131,1 -4.137,1 -4.175,7 -4.175,7
1 Gemeentelijke bijdrage VRU, zie toelichting onderdeel B 16-4-2019 0,0 -12,5 -99,0 -82,0 -52,0 -78,0
2 Herverdeeleffect Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), 

zie toelichting onderdeel B  0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
 technische bij- en aframingen   -129,9 -8,8 0,0 0,0 0,0
 Mutatie programma voor bestemming   -162,4 -127,8 -102,0 -72,0 -98,0
 Toevoeging aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Onttrekking aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultaat Voorjaarsnota   -162,4 -127,8 -102,0 -72,0 -98,0
 Actuele begrotingspositie   -4.407,3 -4.258,9 -4.239,1 -4.247,7 -4.273,7

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/16-april/10:00
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(bedragen x € 1.000) 
 Domein Leefomgeving B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   -7.071,6 -7.152,6 -7.320,4 -7.380,5 -7.380,5
 Begrotingswijzigingen   -74,9 -80,2 -52,0 -51,8 -51,8
 Stand voor Voorjaarsnota   -7.146,5 -7.232,8 -7.372,4 -7.432,3 -7.432,3
1 Voorbereidingskrediet IKC Groenhouten, zie toelichting onderdeel B. 23-4-2019 -300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5
2 Voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria, zie toelichting onderdeel B. 26-3-2019 -50,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
3 Inventarisatie toekomstscenario's brandweerkazerne Leusden Centrum en 

uitvoering overbruggingswerkzaamheden, zie toelichting onderdeel B. 27-11-2018 -35,0 -42,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
4 Renovatie Ursulineweg, zie toelichting onderdeel B. 5-3-2019 -765,0 663,0 -26,5 -26,5 -26,5 -26,5
5 Renovatie kunstgrasvelden Roda '46, zie toelichting onderdeel B. 2-4-2019 -288,5 -56,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Op 17 april 2018 heeft het voormalige college besloten om kadastraal 

eigendom van de gemeente Leusden te verkopen aan Van der Valk voor 
de uitbreiding van de parkeervoorzieningen van het hotel in Leusden. De 
middelen die hierdoor beschikbaar komen (€ 98.000) worden ingezet voor 
de ecologische ontwikkeling van het gebied rond de Mossel ten westen 
van hotel Van de Valk. De totaal voorziene realisatiekosten bedragen naar 
verwachting € 103.000, het restant wordt gedekt vanuit in de begroting 
aanwezige middelen.   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Aanleg- en inpassingskosten tweede jongerenontmoetingsplek (JOP), 
kosten ad. € 23.000 worden gedekt vanuit stelpost onvoorzien algemeen. 16-4-2019 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 De legestarieven voor het aanleggen, verleggen en onderhouden van 
kabels en leidingen zijn herrekend en in overeenstemming gebracht met 
de ambtelijke tijdsbesteding die hiermee is gemoeid. Een deel van de 
gehanteerde tarieven is neerwaarts bijgesteld. Tevens wordt met ingang 
van 2019 meer tariefdifferentiatie toegepast. Op basis van de gewijzigde 
tarieven wordt de jaarlijkse opbrengst in de begroting verlaagd met € 
25.000 per jaar. Dit effect doet zich voor met ingang van het jaar 2019.

 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
9 Voortvloeiend uit het Nieuwe Inzamelen is besloten het Klikotronics 

systeem aan te schaffen. Hiermee kunnen de burgers via een portal 
actueel nagaan hoeveel ze aan restafval hebben aangeboden. In 2019 
worden de kosten ten laste gebracht van de algemene reserve flexibel 
deel en vanaf 2020 doorberekend in de afvalstoffenheffing. 

16-4-2019 -20,9 -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/23-april/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/26-maart/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2018/27-november/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/05-maart/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/02-april/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/16-april/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/16-april/10:00
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10 Er is vertraging in de verkoop van een kavel op het bedrijventerrein De 
Fliert ontstaan door het overlijden van de financier van kandidaat-koper. 
Hierdoor is de verkoop niet afgerond in 2018. Naar verwachting is in heel 
2019 nog inzet nodig, de kosten hiervoor zijn € 15.000 en dienen 
incidenteel bijgeraamd te worden. De opbrengst van deze grondverkoop 
en hiermee samenhangend de toevoeging hiervan aan de algemene 
reserve, zal niet eerder dan in 2020 plaatsvinden.  

 0,0 -779,9 764,9 0,0 0,0 0,0
11 Verhoging inspectiebudget speelvoorzieningen bij scholen t.b.v. uitvoering 

van operationele inspecties aanvullend op jaarlijkse hoofdinspectie welke 
reeds door gemeente bekostigd werd. 23-4-2019 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

12 Aanvullend budget bestrijding japanse duizendknoop. Betreft een pilot 
(afdekken) van de exoot op een aantal locaties, o.a. de Schammer.  0,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Aanvullend budget bestrijding Eikenprocessierups. In de begroting 
(bomenbestek) opgenomen middelen blijken onvoldoende voor 
bestrijding. Betreft bijraming van budget voor de lopende duur van het 
bestek.  0,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0 0,0

14 Bijstelling areaalbudget a.g.v. bijgestelde woningbouwplanning. Betreft 
een bijstelling van reguliere onderhoudsbudgetten.  0,0 0,0 23,4 45,2 -11,2 -44,6

15 Verhoging bestek wijkbeheer met € 45.000 (budget natuurbeheer en adm. 
bijstelling stelposten, dekking volledig uit stelpost areaaluitbreiding)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16
Door de raad is in 2016 besloten om kostendekkende verhuur toe te 
passen bij een aantal gemeentelijke panden. De gemeentelijke begroting 
is naar aanleiding van dit besluit - vooruitlopend op de aanpassing van 
huurcontracten - bijgesteld. Tot op heden zijn verhuurcontracten nog niet 
aangepast naar de systematiek van kostendekkende verhuur. Vanwege 
die reden wordt de begrotingswijziging uit 2016 nu teruggedraaid. Op het 
moment dat gemeentelijke verhuurcontracten feitelijk worden afgesloten 
cfm de methdiek van kostendekkende verhuur zullen ook de baten uit 
verhuur en de gemeentelijke subsidie worden bijgesteld in de begroting. 
Toepassing van kostendekkende verhuur betreft een budgettair neutrale 
wijziging, evenals deze correctie op de eerder doorgevoerde wijziging. Het 
tweede deel van de wijziging valt binnen het Domein Samenleving.  0,0 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3

17
De raad heeft op 31 januari 2019 besloten de helft van de lening aan DGB 
kwijt te schelden. Vanwege accountancy voorschriften hebben wij deze 
boeking reeds in 2018 in de administratie verwerkt en verantwoord. De uit 
het besluit voortvloeiende begrotingswijziging in 2019 dient hierdoor te 
worden gecorrigeerd.  0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2018/18-december/10:00
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18
Na een uitzending door Zembla is bekend geworden dat mogelijk 
verontreinigd zand is toegepast in een tweetal woonwijken binnen de 
gemeente Leusden. De gemeente heeft, om helderheid over de kwaliteit 
van het zand te krijgen, hier onderzoek naar laten uitvoeren.  0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 M.i.v. 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd, waardoor het 
recht op aftrek van btw vervalt. Dit leidt in beginsel tot een nadelig 
financieel effect, omdat de btw nu kostprijsverhogend werkt. Ter 
compensatie heeft het Rijk een nieuwe specifieke uitkering Sport (SPUK) 
beschikbaar gesteld, welke 17,5% van de uitgaven (incl. btw) bedraagt. 
De meerjarige budgetten in de begroting dienen vanaf 2019 te worden 
verhoogd met de kostprijsverhogende btw. Daartegenover verhogen we 
de baten als gevolg van de te verwachten inkomsten uit de speciale 
uitkering. Uitgangspunt hierbij is dat het volledige nadeel voor Leusden als 
gevolg van deze wetswijziging gecompenseerd gaat worden, waardoor 
deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

        
20 Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een 

middelgroot energieverbruik. Deze bedrijven moeten rapporteren welke 
energiebesprarende maatregelen zij hebben genomen met een 
terugverdientijd van vijf jaar of lager. Om deze werkwijze te 
implementeren zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. De 
dekking is terug te vinden op Domein algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien, punt 1 Algemene uitkering. 

 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
         
 technische bij- en aframingen   -108,9 0,0 0,0 0,0 0,0
 Mutatie programma voor bestemming   -408,9 682,4 -35,7 -92,1 -139,0
 Toevoeging aan reserves:   26,9 -764,9 0,0 0,0 0,0
 Onttrekking aan reserves:   135,2 27,8 27,8 27,8 41,3
 Resultaat Voorjaarsnota   -246,8 -54,7 -7,9 -64,3 -97,7
 Actuele begrotingspositie   -7.393,3 -7.287,5 -7.380,3 -7.496,6 -7.530,0
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(bedragen x € 1.000) 
 Domein Samenleving B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   -19.795,9 -19.874,4 -19.765,2 -19.684,3 -19.684,3
 Begrotingswijzigingen   -65,1 -1.003,1 -1.014,1 -975,1 -975,1
 Stand voor Voorjaarsnota   -19.861,0 -20.877,5 -20.779,3 -20.659,4 -20.659,4
1 Sociaal Domein, zorgkosten (zie toelichting onderdeel B).  0,0 -745,0 -790,0 -820,0 -880,0 -880,0
2 Sociaal Domein, uitvoeringskosten (zie toelichting onderdeel B).  0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Bijstelling ramingen Werk en Inkomen, zie toelichting onderdeel B.  0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
4 Kostentoename leerlingenvervoer, zie toelichting onderdeel B.  0,0 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0
5 Aanvulling reserve Sociaal Domein vanuit Algemene reserve basisdeel, 

zie toelichting onderdeel B  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Projectsubsidie aan taal- en expertisecentrum Voila, schooljaar 2018-
2019 ad. € 35.000 kan worden gedekt uit het restant van de 
rijksmiddelen a.g.v. ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’, welke 
zijn gereserveerd in de Algemene Reserve met aangewezen 
bestemming. 5-3-2019 0,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 De meerjarenbegroting 2020-2023 van RWA laat een minder negatief 
resultaat bij RWA zien, waardoor de gemeentelijke bijdrage iets daalt de 
komende jaren. De lagere bijdrage is voor 2019 € 25.000 en loopt op 
naar € 42.000 in 2023. 23-4-2019 0,0 25,0 23,0 24,0 29,0 42,0

8 Per 1 januari 2019 vindt de verdeling van de 
onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten plaats op basis van een 
nieuwe verdeelsystematiek. Dit betekent voor Leusden in 2019 een 
toename van € 15.300. Echter, ter dekking van het budget 2019 (voor 
vroeg-en voorschoolse educatie) ad. € 102.200 was de verwachting dat 
de extra rijksbijdrage hoger zou zijn, nl. € 54.200, welke als baat reeds is 
opgenomen. In beginsel leidt dit tot een budgettair tekort van € 38.900, 
maar de verwachting is dit tekort te kunnen dekken uit de gevolgen van 
de subsidie afrekeningen 2018, welke naar alle waarschijnlijkheid lager 
worden vastgesteld. Deze mutatie wordt daarom budgettair neutraal 
opgenomen. 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Door ZonMw is een subsidie toegekend van € 49.500 m.b.t. lokale 

aanpak verward gedrag. De projectsubsidie bedraagt maximaal € 
49.500, waarvan € 33.000 betrekking heeft op de benodigde extra 
personele capaciteit en € 16.500 voor overige organisatiekosten zoals 
opleidings- en communicatiekosten. Deze mutatie kan budgettair 
neutraal worden opgenomen, aangezien de kosten geheel worden 
gedekt door de subsidie.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/05-maart/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/23-april/10:00
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10 De (nog definitief overeen te komen) dienstverleningsovereenkomst met 
gemeente Amersfoort voor de werkzaamheden op het gebied van Werk 
en inkomen laat een stijging zien van de uitvoeringskosten t.o.v. 2018 en 
de begroting. Amersfoort hanteert een nieuw, hoger tarief waarbij een 
nieuwe grondslag wordt toegepast in de vorm van een uniform uurtarief 
voor alle functies inclusief de overhead. Tegenover deze verhoging van 
het tarief staan afspraken over het bieden van ‘lokaal maatwerk’ aan de 
gemeente Leusden. Het geoffreerde bedrag ad. € 706.400 is € 31.800 
hoger dan begroot, wat kan worden gedekt uit een gedeelte van de 
stelpost lokaal maatwerk ad. € 56.000. Het restant van de stelpost lokaal 
maatwerk ad.  € 24.200 blijft beschikbaar om een stijging in de kosten 
a.g.v. toename van aantal aanvragen te kunnen dekken. De stijging van 
de uitvoeringskosten kan daarom budgettair neutraal worden 
opgenomen.

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 De samenwerking tussen Fort 33 en Lariks heeft er toe geleid dat het 

Jeugd- en jongerenwerk vanaf 2019 volledig bij Lariks wordt belegd. Het 
gaat dan om het accommodatiegerichte jeugd- en jongerenwerk en het 
opzetten van een Algemene voorziening voor kinderen en hun ouders. 
Stichting Lariks ontvangt daarvoor vanaf 2019 een structureel subsidie 
van € 60.000 en een incidenteel subsidie van € 15.000 en in de jaren 
2020 en 2021 nog eens € 40.300 incidenteel voor tijdelijke inzet van een 
AV programmeur. Het opzetten van een AV voor jongeren past binnen 
de doelen die zijn opgenommen in het coalitieakkoord 2018-2022 en het 
beleidskader Sociaal Domein. De kosten kunnen worden gedekt vanuit 
de resterende middelen voor lokale dagbesteding en inzet van de 
stelpost jongerenwerk.

L198445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Bijstelling budgetten a.g.v. nog niet doorgevoerde kostendekkende 

verhuur (budgettair neutraal in combinatie met mutaties programma 
Leefomgeving).  0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

13 Als gevolg van een stijging van het aantal crisiszaken Veilig Thuis 18- en 
het aantal justitiële zaken, nemen de kosten voor SAVE /Veilig thuis 
binnen de regio verder toe.  Op basis van risicoverevening bedragen de 
kosten voor Leusden € 42.100.  Met de extra kosten voor Save en Veilig 
thuis was in het inkoopkader 2019 nog geen rekening gehouden.

5-3-2019 0,0 -42,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 technische bij- en aframingen   -61,5 61,3 71,6 133,1 133,1
 Mutatie programma voor bestemming   -651,3 -458,4 -477,1 -470,6 -457,6
 Toevoeging aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2018/18-december/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/05-maart/10:00
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 Onttrekking aan reserves:   75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultaat Voorjaarsnota   -576,3 -458,4 -477,1 -470,6 -457,6
 Actuele begrotingspositie   -20.437,3 -21.335,9 -21.256,4 -21.130,0 -21.117,0
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(bedragen x € 1000)
 Domein Ruimte B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   -2.253,1 -2.200,9 -2.077,5 -2.095,3 -2.095,3
 Begrotingswijzigingen   -57,8 46,0 46,0 46,0 46,0
 Stand voor Voorjaarsnota   -2.310,9 -2.154,9 -2.031,5 -2.049,3 -2.049,3
1 Koningsdag 2019, zie toelichting onderdeel B. 19-3-

2019 0,0 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Kosten t.b.v. vervolg bestemmingsplan 'Parapluplan Cultureel Ergoed' 

naar aanleiding van door raad aangenomen motie ''inwoners aan zet bij 
cultureel erfgoed'', zie toelichting onderdeel B.  0,0 -45,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Bouwvergunningen: in 2019 is er nog een doorloop van hogere 
personeelskosten (incidenteel € 9.900) vanwege een relatief hoog aantal 
bouwactiviteiten. De benodigde bijraming kan gedekt worden uit de 
algemene reserve met aangewezen bestemming (reserve bouwleges). 
Daarnaast zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van het 
automatiseringpakket voor vergunningverlening en toezichthouding met 
€ 13.000 p/j toegenomen. Deze structurele kosten worden opgevangen 
door structureel hogere bouwleges.

 0,0 -9,9 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Per eind 2018 kent de reserve bouwleges een hogere stand (€ 240.000) 

dan in de gemeentelijke begroting is voorzien. De raad wordt 
voorgesteld dit batige saldo incidenteel in te zetten ter verbetering van 
het gemeentelijke weerstandsvermogen (toevoeging aan algemene 
reserve, basisdeel). De mutatie is verwerkt in de toevoegingen en de 
onttrekkingen aan de reserves van het Domein Ruimte (jaarschijf 2019).

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 In 2019 vragen de ruimtelijke ontwikkelingen meer personele inzet en 

extra ondersteuning bij ruimtelijke vraagstukken dan is voorzien. De raad 
wordt voorgesteld om € 55.000 beschikbaar te stellen voor deze 
werkzaamheden en te dekken vanuit de Algemene Reserve 
Grondbedrijf.  0,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

         
 technische bij- en aframingen   -50,3 -11,8 0,0 0,0 0,0
 Mutatie programma voor bestemming   -173,2 -11,8 0,0 0,0 0,0
 Toevoeging aan reserves:   -240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Onttrekking aan reserves:   304,9 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultaat Voorjaarsnota   -108,3 -11,8 0,0 0,0 0,0
 Actuele begrotingspositie   -2.419,2 -2.166,7 -2.031,5 -2.049,3 -2.049,3

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/19-maart/10:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/19-maart/10:00
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(bedragen x € 1.000) 
 Overhead B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   -6.967,5 -6.946,6 -7.017,4 -7.051,9 -7.051,9
 Begrotingswijzigingen   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
 Stand voor Voorjaarsnota   -6.952,4 -6.931,6 -7.002,3 -7.036,8 -7.036,8
1 Benchmarkonderzoek Berenschot, zie toelichting onderdeel B 5-3-2019 0,0 -11,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Schoonmaak gemeentehuis, zie toelichting onderdeel B  0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
3 Functionele raming formatieuitbreidingen en toevoeging aan de 

flexibele schil vanuit de gerealiseerde taakstelling overhead 
(kaderbrief 2019). Dekking stelpost taakstellende bezuinigingen prgr. 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

 0,0 -150,1 -188,6 -254,8 -254,8 -254,8
 technische bij- en aframingen   14,7 -54,4 -58,2 -58,2 -58,2
 Mutatie programma voor bestemming   -166,5 -263,0 -333,0 -333,0 -333,0
 Toevoeging aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Onttrekking aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultaat Voorjaarsnota   -166,5 -263,0 -333,0 -333,0 -333,0
 Actuele begrotingspositie   -7.118,9 -7.194,6 -7.335,3 -7.369,8 -7.369,8

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/College-besluitenlijst-en-collegenieuws/2019/05-maart/10:00
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(bedragen x € 1.000)
 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien B&W krediet 2019 2020 2021 2022 2023 
 Resultaat begroting 2019-2022   40.372,1 40.428,0 40.470,8 40.609,7 40.609,7
 Begrotingswijzigingen   190,5 146,3 66,1 99,9 99,9
 Stand voor Voorjaarsnota   40.562,6 40.574,3 40.536,9 40.709,6 40.709,6
1 Algemene Uitkering, Zie toelichting onderdeel B  0,0 -233,0 -251,4 -326,8 -112,6 861,1
2 Bijstelling stelposten incl. stelpost onvoorzien, zie toelichting onderdeel B  0,0 394,0 318,1 236,9 238,5 -469,8
3 Bijraming CKB, zie toelichting onderdeel B  0,0 -220,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Aanvulling weerstandsvermogen; zie toelichting onderdeel B  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Door de ontwikkelingen van de winstverwachting daallt de verwachte 

dividenduitkering van Vitens in de jaren 2019 t/m 2021.  0,0 -28,2 -42,6 -16,8 0,0 0,0
6 De YMCA zal in de toekomst gaan verhuizen, waardoor een daling van 

de toeristenbelasting wordt voorzien.  0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0
7 De komende jaren wordt er in Leusden een aantal nieuwe 

bedrijfspanden gebouwd. Hierdoor wordt een stijging van de OZB-
opbrengst geraamd oplopend tot € 375.000 in 2022.  0,0 0,0 0,0 200,0 375,0 375,0

8 De opbrengst OZB is bijgesteld o.b.v. de bijgestelde 
woningbouwplanning en een rapportage van GBLT.  0,0 -188,3 -152,9 -193,0 -157,1 -124,2

 technische bij- en aframingen   335,9 13,7 -13,4 -74,9 -74,9
 Mutatie programma voor bestemming   60,4 -115,1 -143,1 238,9 537,2
 Toevoeging aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Onttrekking aan reserves:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultaat Voorjaarsnota   60,4 -115,1 -143,1 238,9 537,2
 Actuele begrotingspositie   40.623,0 40.459,2 40.393,8 40.948,5 41.246,8
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