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Bij 1C, 2.2 wordt gesteld:
Een aantal organisaties heeft aangegeven dat het budgetplafond is bereikt en hierdoor geen nieuwe
cliënten kunnen aannemen. Zoals in de brief voor het reces is medegedeeld, hebben de
portefeuillehouders in Holland Rijnland besloten om het budget niet te verhogen. Om er voor te zorgen
dat kinderen waarbij dringende redenen zijn we hulp kunnen ontvangen is er een regeling opgesteld om
individuele situaties te bekijken. Hiervoor is € 60.000 geraamd.
Vraag – wat gebeurd er als dat budget op is?
Antwoord:
We verwachten dat dit budget toereikend is . Voor een toekenning binnen deze regeling zijn strikte
afspraken gemaakt. Op dit moment is er voor Leiderdorp totaal € 20.625,96 aangevraagd hiervan is nog
niet alles toegekend. Mocht het budget niet toereikend zijn zullen onderzoeken welke mogelijkheden er
verder nog zijn.
-------------------------------------------Bij 1C, 1.8 wordt gesproken over ongunstige contracten bij vervoer (bv rolstoel, scootmobielen, etc.)
Vraag – wat betekend dat en kan dat worden opgelost?
Antwoord: In de brief ‘Bijstelling Wmo-budgetten 2020’, wordt aangegeven dat er sprake is van
ongunstige contracten t.a.v. vervoersmiddelen (hierna: hulpmiddelen), zoals rolstoelen en
scootmobielen. Hiermee wordt bedoeld dat de sinds 2018 op grond van een nieuwe aanbesteding,
nieuwe contracten zijn ingegaan. De eerste 2 jaar gold nog een zogenaamde sterfhuisconstructie, wat
inhield dat de oude prijzen voor de reeds uitstaande hulpmiddelen werden gehanteerd. Per 2020 zitten
alle hulpmiddelen in de nieuwe, hogere, prijscategorie. Dit heeft geleid tot een toename van uitgaven,
aangezien de meeste middelen als bruikleen uitstaan.
Het huidige contract loopt in maart 2022 af. Hierna bestaat de mogelijkheid tot verlenging. Als Leidse
regio zullen wij midden 2021 een prijsuitvraag doen om te onderzoeken of wij door middel van het
uitzetten van een nieuwe aanbesteding tot gunstigere prijzen kunnen komen
Wat wij in de tussenliggende tijd kunnen en zullen doen, is het bestand van uitstaande middelen
opschonen door te onderzoeken in hoeverre de middelen nog worden gebruikt. Dit laatste blijkt niet

altijd het geval en wordt niet altijd door de inwoners doorgegeven. De hoop is zo te komen tot een
vermindering van het aantal uitstaande voorzieningen en daarmee een uitgavebeperking. Daarnaast
zullen wij de mogelijkheid onderzoeken om hulpmiddelenpools op te zetten in Leiderdorp, waardoor voor
beperkt gebruik geen persoonlijk hulpmiddel meer wordt afgegeven, maar gebruik gemaakt kan worden
van een gedeeld hulpmiddel.
-------------------------------------------Bij 1.C, 1.8 Er is sprake van een tekort bij sprotfondsen door de COVID-19 pandemie
Vraag: Hoe komt dat tot stand?
Door de sluiting van de sportaccommodaties (maart tot en met mei) en daarna de beperkingen omtrent
het maximaal aantal bezoekers is een grote omzetdaling te zien van het recreatief zwemmen,
leszwemmen en de horeca.
-------------------------------------------Bij 2C, 3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een
goede leefomgeving, ook voor de mens. Bij afwijkingen wordt aangegeven: Wijziging op activiteiten
Vraag: Wat betekend wijziging op activiteiten concreet?
Antwoord: Het doel is niet gewijzigd, de activiteit 3.2 planten van stinzen is komen te vervallen.
Bij 2C, 3.1 Om de bomenbalans in 2020 op orde te brengen dienen dit jaar ongeveer 40 tot 75 meer
bomen aangeplant te worden dan de jaarlijkse 200.
Vraag: Waar zullen deze bomen worden geplant?
Antwoord: Iedere verwijderde boom wordt in principe vervangen, de herplant vindt bij voorkeur op
dezelfde locatie plaats. In sommige gevallen is het mogelijk om op locaties meer bomen te herplanten
dan dat er gekapt zijn. Daarnaast worden ook extra bomen geplant op locaties waar geen kap heeft
plaatsgevonden.
De aanplant die in 2020 nog wordt uitgevoerd is o.a.: 6 x Kers (Prunus) aan de Vronkenlaan, 6 x Linde
(Tilia) aan de Zijldijk Driegatenbrug en 5 x Populier (Populus) aan de Achthovenerweg.

Bij 2C, 4.5 Afwijkingen: Op 8 november 2019 is de motie M 19/43 Natuurlijke oevers in Leiderdorp
aangenomen. In de brief van 7 februari 2020 is de Raad geïnformeerd dat er extern onderzoek
noodzakelijk is om de motie uit te voeren.
Vraag: Hoe staat het met dit onderzoek? Wanner mogen wij de resultaten verwachten?
Antwoord: Het onderzoek is gestart. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek u tijdens de
raad van 29 maart 2021 worden toegekomen.
2E, 1: U stelt: Door de hoeveelheid en complexiteit van plannen en projecten, die afweken van de vooraf
in het jaarplan gemaakte inschalingen, zijn er in het eerste half jaar beduidend meer adviezen gevraagd
aan de Omgevingsdient West-Holland. We treden met de omgevingsdienst in overleg.
Vraag: Overleg over meerkosten waarschijnlijk? En wat is uw inschatting?
Antwoord: Inmiddels zien we het aantal adviesvragen aanzienlijk teruglopen in de 2 e helft van dit jaar.
Waar er geen wettelijke grondslag is, wordt bij nieuwe adviesvragen gecontroleerd of nog dekking

beschikbaar is of wordt deze zeker gesteld. We verwachten daarom geen of slechts marginale meerkosten
op dit onderdeel t.a.v. het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

-------------------------------------------2.7: U stelt: De gemeente Leiderdorp wil voor de periode 2021 – 2025 grondstoffenbeleid, voorheen
afvalstoffenbeleid, laten opstellen. De doelstellingen voor het opstellen van grondstoffenbeleid lopen
parallel met de VANG doelstelling. Deze was voor 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75%
afvalscheiding. Deze is in Leiderdorp nog niet gerealiseerd, al zullen de aanvullende nog uit te voeren
maatregelen zeker effect hebben. Momenteel zit Leiderdorp op 189 kg restafval per inwoner met een
scheidingspercentage van 53%.
Vraag: Hoe denk ik die 100k/75% op korte termijn te halen?
Antwoord: De ambitie in VANG van 100 kg restafval en 75% scheiding zullen we in 2020 in Leiderdorp niet
realiseren. We stellen momenteel een nieuw grondstoffenbeleid op. De raad al hier nog nader bij
betrokken worden. Het uiteindelijke beleid zal leiden tot concrete acties om het aantal kilo’s restafval
verder te verminderen.
-------------------------------------------Hoofdstuk: Overhead etc. – De budgetten voor SP71 worden ruim overschreden.
Vraag: Hoe is de verwachting voor 2021 en is dit meegenomen in de begroting 2021?
Antwoord: De overschrijding in 2020 is incidenteel van aard. Voor zover dat in het voorjaar bekend was
zijn de structurele effecten in de begroting 2021 meegenomen. In de tweede tertaalrapportage 2020 is
wel aangegeven dat een klein deel van het exploitatietekort vermoedelijk is ontstaan doordat
Servicepunt71 niet of onvoldoende is meegegroeid met de ontwikkelingen van de deelnemers zelf. Dit
punt is nog in onderzoek incl. de vraag of daarmee ook een structureel effect is ontstaan.
-------------------------------------------Hoofdstuk: Investeringskredieten, u stelt: 3. ICT voorzieningen raadszaal. De ict voorzieningen in de
raadszaal t.b.v. de gemeenteraad zijn bij de bouw van het gemeentehuis aangebracht en destijds uit het
bouwbudget bekostigd. De verwachting is dat vernieuwing nodig is in 2021. Omdat een aanbesteding
hiervoor door SP71 gedaan samen met de andere gemeenten is dit nog niet precies bekend. Een eerste
inschatting is dat hiervoor een investering van € 25.000 nodig is voor de aanschaf.
Vraag: Dit speelt pas in 2021. Is er in de begroting rekening mee gehouden?
Antwoord: Dit speelt inderdaad pas in 2021 maar bij de samenstelling van de begroting 2021 was met
deze investering nog geen rekening gehouden.
-------------------------------------------GIG: Er ontstaat een tekort bij het Amaliaplein en het valt op dat de bedragen voor de verschillende
onderdelen met grote bedragen veranderen (grote schommelingen).
Vraag: Hoezo is dat?
Antwoord: Er is een mutatie van € 117.500 nadelig in de 2e Bestuursrapportage vermeld maar het
resultaat van de grondexploitatie Amaliaplein blijft per saldo positief. De grote verschillen zijn te
verklaren door diverse meevallers bij de herinrichting v/h Amaliaplein. De tegenvallers in de Ericalaan en
de Simon Smitweg worden met name veroorzaakt door wijzigingen in technische uitvoeringseisen zoals
deze door beheer noodzakelijk worden geacht.

