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1.  Opening 

  

De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 
aanwezigen.  
 
2.   Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
3. Vragenronde 

Er zijn geen vragen ingediend.  
 
4.  Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Verordening op de ambtelijke bijstand van 

de raad en de fractieondersteuning 2011 
 
De Voorzitter stelt voor de discussie over dit punt 
vanavond af te ronden zodat het op de agenda van de 
komende raad als hamerstuk kan worden gezet. Hij 
verwijst naar de technische punten die BBL en VVD 
naar voren hebben gebracht en die in het RIS zijn 
geplaatst; hij constateert dat ook de overige leden zich 
in die wijzigingen kunnen vinden. 
 
De VVD-fractie merkt op dat haar opmerkingen 
inderdaad van technische aard waren.  
 
De BBL-fractie vraagt aandacht voor de wijzigingen 
die zij via de mail heeft aangegeven inzake art.3, 4 en 
5; die zijn niet uitgevoerd.  
 
De Voorzitter vraagt of de leden ook met die 
wijzigingen kunnen leven.  
 

De VVD-fractie zegt dat de wijzigingsvoorstellen van 
BBL alle inhoudelijk van aard zijn.  
 
Dat klopt, aldus de BBL-fractie. 
 
De VVD-fractie verwijst naar het eerdere stuk dat BBL 
heeft ingeleverd, waarin werd aangegeven dat het 
bezwaar dat een raadslid kan maken voorgelegd kan 
worden óf aan het Presidium óf aan de raad. Zij 
adviseert daar Presidium van te maken want als 
informatie niet verstrekt wordt, wordt een beroep 
gedaan op bijstand van het ambtenarenapparaat. 
Gewone informatie moet op tafel komen. Als bijv. een 
initiatiefvoorstel wordt voorbereid dan dient dat in zo 
beperkt mogelijke kring openbaar gemaakt te worden.  
 
De BBL-fractie stemt ermee in dat het bezwaar aan 
het Presidium wordt voorgelegd.  
 
De VVD-fractie zegt tav het andere inhoudelijke punt 
dat BBL heeft aangehouden, dat zij hoopt dat de 
griffier zelf geen onderdeel van discussie gaat worden. 
Zoals het voorstel nu door BBL is geformuleerd, is dat 
wel het geval. De griffier dient alleen een 
coördinerende taak te hebben en kan als doorgeefluik 
fungeren. 
 
De BBL-fractie is het daarmee eens. 
 
De Voorzitter concludeert dat ook de overige leden 
het daarmee eens zijn. Met deze wijzigingen kan het 
voorstel als hamerstuk naar de komende raad.  
 
6. Instellen werkgeverscommissie Griffie 

conform art.83 Gemeentewet 
 
De Voorzitter meldt dat ook tav dit voorstel BBL en 
VVD technische wijzigingen over de mail hebben 
aangegeven.  
 
De VVD-fractie kan met de wijzigingen akkoord gaan 
maar op één punt hebben BBL en VVD een 
tegenstrijdig voorstel ingediend, betreffende art.2.3.b. 
Zij heeft voorgesteld de zinsnede indien het lid aftreedt 
als fractievoorzitter te schrappen, BBL stelt voor indien 
het lid aftreedt als raadslid op te nemen; volgens haar 
is die bepaling overbodig want dan zit diegene er 
sowieso niet meer in.  
 
De BBL-fractie meent dat de VVD hierin gelijk heeft.  
 
De Voorzitter concludeert dat het gewijzigde voorstel 
naar de komende raad kan.  
 
7.  Subsidiebeleid 
 
Wethouder Wassenaar heeft zich gerealiseerd bij het 
nalezen van de stukken, dat in het voorstel inzake 
subsidieplafonds 2012 wordt voorgesteld de huidige 
welzijnsvisie met een cultuurparagraaf uit te breiden. 
De prioriteringsformulieren voor 2012 zijn daar echter 
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nog niet op ingericht en de subsidieverordening zelf 
kent een dergelijke paragraaf ook niet. Of de raad 
neemt de tijd tot 14 maart om dat alsnog in de 
beschouwingen te betrekken óf de aanpassing van de 
welzijnsvisie en subsidieverordening treedt miv 2013 
in werking, zodat alles in één keer bij de wijziging van 
het subsidiebeleid meegenomen wordt. Voor de 
bepaling van de subsidieplafonds voor 2012 zou dan 
alleen gewerkt worden met de tool die er nu ligt.  
In het voorstel over subsidieplafonds is aangegeven, 
dat enkele exploitatiesubsidies eruit gaan. Dat 
betekent dat er een ander besluit genomen moet 
worden. Hij stelt voor dit in de beslispunt van het 
definitieve voorstel voor de raad in maart te wijzigen.  
 
De Voorzitter denkt dat het laatste punt geen 
probleem geeft. Kan de cultuurparagraaf nog voor de 
raad toegevoegd worden? De fracties dienen daar dan 
in de verdeling rekening mee te houden.  
 
Wethouder Wassenaar zegt dat het alternatief is het 
voor nu zo te laten en eea pas formeel te regelen bij 
de wijziging van het subsidiebeleid, zodat bij de 
vaststelling van het subsidieplafond 2013 (voor 1 
maart 2013) de nieuwe verordening en welzijnsvisie 
gereed zijn.  
 
De Voorzitter vraagt of de sector kunst- en cultuur in 
de tussentijd subsidie krijgt of niet.  
 
Zo is het niet, aldus Wethouder Wassenaar, maar 
vanuit het veld kwam de opmerking dat de culturele 
elementen niet in de doelen te herkennen zijn.   
 
De Voorzitter begrijpt dat eea dan volgend jaar helder 
in de visie terechtkomt.  
 
a) Evaluatie subsidiebeleid 
 
Het lijkt de PvdA-fractie niet wenselijk nu even snel 
het scoringsformulier en de verordening aan te 
passen, zeker omdat er daarnaast sowieso naar het 
subsidiebeleid gekeken zou worden in het licht van de 
kerntakendiscussie. Dit geeft ruimte om ook nog naar 
een aantal andere punten te kijken in het voorstel, die 
wellicht ook meteen geregeld kunnen worden. 
Afgesproken is nl. ook, dat eea dan voor een aantal 
jaren wordt vastgelegd. Vwb het verwijderen van niet-
subsidies uit het subsidieplafond en GGD, Activite en 
Kwadraad merkt zij op, dat het kennelijk de bedoeling 
is dit al in deze periode te regelen; dat lijkt haar 
eenvoudiger. Met Kwadraad wordt wel een zakelijke 
overeenkomst gesloten maar ontstaat er dan geen 
probleem bij het aanbesteden van die activiteiten? In 
de werkgroep werd gezegd, dat het wel mogelijk 
moest zijn ook instellingen als Sociaal Cultureel Werk 
(SCW) en Pluspunt op een andere manier vorm te 
geven in het subsidieprogramma, maar uit deze 
evaluatie blijkt dat dat toch moeilijk wordt. Graag een 
toelichting hierop. Zij vindt het een goede evaluatie en 
de voorstellen voor de toekomst onderschrijft zij. Op 
p.4 wordt gesproken over het belonen van 
samenwerking door instellingen die in de Sterrentuin 
gehuisvest zijn; hoe ziet het college dit want financieel 
is er niet veel ruimte. Met het eenmalig toekennen van 
waarderingssubsidies is zij het eens. Tav de 

openingstijden van de bibliotheek vraagt zij zich af of 
de bibliotheek in Leiderdorp inderdaad zoveel minder 
open is dan die in andere, omliggende gemeenten. 
Soortgelijke activiteiten moeten niet door meer dan 
één instelling uitgevoerd worden; dat klinkt goed maar 
hoe dwingend kan de gemeente dat opleggen? 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de instellingen hun 
taken duidelijk aangeven.  
 
De VVD-fractie heeft de evaluatie van het 
subsidiebeleid hoog op haar prioriteitenlijstje staan en 
hierop aangedrongen. Jarenlang is Leiderdorp nl. op 
eenzelfde niveau met het subsidiebeleid omgegaan en 
zij wil nu juist inhoudelijk het subsidiebeleid 
doornemen om het waar nodig te herijken. Met de 
informatie die het college heeft verstrekt, is zij diep op 
alle voorhanden zijnde informatie ingegaan en heeft 
ook met instanties om de tafel gezeten. De conclusies 
daarvan meldt zij hier graag. Zij kan zich vinden in het 
voorstel van de Wethouder vwb de volgtijdelijkheid 
dwz de welzijnsvisie dit jaar laten voor wat deze is en 
ook tav Kwadraad, Activite en GGD blijft het zoals het 
het afgelopen jaar is gegaan. Het proces is nu 
halverwege en eerst moeten formeel de spelregels 
veranderd zijn dmv aanpassing van de ASV waarna 
deze toegepast worden.  
Zij heeft drie exploitatiesubsidies grondig 
geanalyseerd, waaronder de bibliotheek incl. de 
openingstijden. Er is een motie aangehouden van het 
CDA tijdens de begrotingsraad. In de tussentijd is veel 
veranderd in Nederland, vooral vwb de bibliotheken. 
Er zijn gemeenten in Nederland die de bibliotheken 
voor 100% wegbezuinigd hebben, is haar gebleken. Zij 
vindt dat een bibliotheek in Leiderdorp als 
basisvoorziening gezien moet worden maar daar 
zullen wel kaders en voorwaarden aan meegegeven 
moeten worden. De VNG geeft voor de huisvesting als 
norm aan 20% van de inhoudelijke subsidie; in 
Leiderdorp is dat 85%. Destijds heeft de raad een 
kader vastgesteld, waarin staat, dat uitsluitend de 
basisbibliotheek met kernfuncties in Leiderdorp 
doorgevoerd zou worden. Daar is inmiddels uitbreiding 
aan gegeven en dat mag, is toen gezegd, maar de 
bibliotheek moet dat dan zelf bekostigen. Landelijk is 
er een bibliotheekcharter 2010-2012 opgesteld, waarin 
het bibliotheekstelsel een innovatie zou doormaken. 
Daar hoorde het nieuwe normbedrag bij: inwoners 
zouden iets meer voor deze voorziening gaan betalen. 
Intussen is er een kredietcrisis gekomen en landelijk is 
nu op grote schaal bezuinigd op de subsidieverlening 
aan bibliotheken. De VNG heeft in november 2010 de 
gemeenten hierover geïnformeerd en aangegeven, dat 
het landschap totaal veranderd is sinds de 
handtekening onder de bibliotheekcharter is gezet en 
het begrijpelijk is dat ook bibliotheken moeten 
meebezuinigen. In een werkgroep wordt bekeken 
welke versnelde innovatie tav bibliotheken gaat 
plaatsvinden. Op dit moment is de insteek dat ingezet 
wordt op digitale bibliotheken aangezien de 
digitalisering zo snel doorgevoerd wordt, dat het de 
vraag is of er over vijf jaar nog wel gewone boeken 
gelezen worden. Er staan dus grote veranderingen op 
stapel en ook de benodigde fysieke ruimte zal totaal 
veranderen tenzij er allerlei andere taken bij de 
bibliotheek worden gevoegd. Zij is er geen voorstander 
van de taken van de bibliotheek uit te breiden. Zij is 
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voor een 5% bezuiniging vwb de bibliotheek, mede 
vanwege het feit dat de afgelopen twee jaar de 
bibliotheek niet is meegenomen in bezuinigingen. Aan 
de motie van het CDA om € 2 per inwoner erbij te 
doen, komt zij dus niet meer toe. Tav de 
zondagopenstelling heeft de bibliotheek zelf 
aangegeven, dat dat geen optie is mede omdat de 
bibliotheek in Leiden net dichtgegaan is op de zondag 
vanwege de kosten en weinig gebruik gemaakt mag 
worden van vrijwilligers.  
Bij SCW zijn drie doelgroepen ondergebracht: 
kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. Voor het 
tienerwerk wordt € 200 per tiener neergeteld aan 
subsidie, voor kinderwerk € 150 en voor het 
jongerenwerk € 80. Zij concludeert na bestudering dat 
er heel weinig targets worden gesteld door de 
gemeente en er moet eigenlijk op resultaat gestuurd 
worden. Voor elke activiteit zou aangegeven moeten 
worden wat het minimum aantal kinderen daarvoor 
moet zijn. De vraag is of activiteiten waarvoor weinig 
kinderen zich aanmelden wel verantwoord zijn, met het 
oog op de subsidie. Daarbij wordt heel weinig gebruik 
gemaakt van vrijwilligers. Juist de participatiegedachte 
dat kinderen zelf de activiteiten meehelpen 
organiseren, daarop wil de VVD hard inzetten. Er is 
onvoldoende verantwoording en de doelen worden 
slechts gemeten nav bereik. Nergens staan criteria 
genoemd en die moeten hierin terugkomen. Tevens 
vindt overlap plaats. Activiteiten moeten beoordeeld 
worden op wat de gemeente vindt waar sociaal 
cultureel werk voor bedoeld is. Er worden bijv. ook 
sportactiviteiten georganiseerd terwijl de 
sportverenigingen in Leiderdorp heel actief bezig zijn 
met hoe een verschuiving kan plaatsvinden zodat zij 
voor veel meer kinderen in Leiderdorp toegankelijk 
zijn. Die ontwikkeling is van belang. Het 
Rekenkamerrapport geeft tav sociaal cultureel werk 
aan, dat er gebrek aan verantwoording en sturing is 
van de gemeente. Prestatieafspraken moesten 
concreter worden en deelname aan ketenoverleg laat 
zeer te wensen over. Waar zetten omliggende 
gemeenten op in? Op puur het jongerenwerk en een 
jongerencentrum; dat is nadrukkelijk de kernactiviteit. 
Zij concludeert dan ook dat de komst van een 
jongerencentrum onvermijdelijk is en de koppeling van 
de exploitatie aan SCW kan mits binnen het huidig 
bestaande raadskader. De Wethouder heeft 
aangegeven dat de kosten voor het jongerencentrum 
en de exploitatielasten wellicht wat hoger komen te 
liggen; zij wil daar graag over praten, bezien binnen 
het geheel van de subsidie voor SCW. Voor 16-
plussers zijn JOP’s en een jongerencentrum de 
activiteiten waar de VVD op wil inzetten, en zij wil het 
kinder- en tienerwerk bij het SCW schrappen 
aangezien daar andere mogelijkheden voor zijn. 
Pluspunt gaat heel zorgvuldig om met 
gemeenschapsgeld. Inmiddels heeft Pluspunt ook een 
dagprogramma opgezet en heeft hier via een andere 
weg subsidie voor gekregen. Dat betekent wel dat 
Pluspunt € 1.000 per maand extra inkomsten moet 
genereren om de huisvestingslasten deels zelf mee te 
kunnen financieren. De doelstelling van Pluspunt 
wordt meer dan gehaald en de verantwoording wordt 
op juiste wijze gedaan. Zij heeft nog gekeken naar 
overlap en concludeert, dat er geen branchevreemde 
activiteiten worden uitgevoerd. Pluspunt vult gaten op 

die elders vallen, dus van overlap is geen sprake. De 
vergrijzing slaat toe en dat brengt een extra zorg met 
zich mee voor Leiderdorp. Er moet in dat kader 
nauwgezet naar Pluspunt gekeken blijven worden en 
zij stelt voor ieder jaar te onderzoeken wat de 
gevolgen van die vergrijzing zijn voor Pluspunt. 
Verminderde economische draagkracht en verminderd 
pensioen betekent nogal wat voor deze doelgroep. Zij 
hoort steeds vaker dat er te weinig gelijkvloerse 
woningen zijn in Leiderdorp terwijl binnen vijf jaar een 
grote groep gehuisvest moet worden. Mede daardoor 
zal er een verschuiving plaatsvinden in de behoefte 
aan voorzieningen aangezien ouderen 
noodgedwongen in een te grote woning moeten blijven 
wonen.  
De LVU zou wel wegbezuinigd kunnen worden danwel 
de activiteiten zouden wel over kunnen gaan naar de 
bibliotheek, zo is meermaals te kennen gegeven. Zij 
constateert dat LVU alleen huisvestingssubsidie krijgt; 
de inhoudelijke subsidie van de LVU is al afgebouwd. 
Zodra die instantie dus naar een andere instantie 
overgaat, zullen de kosten alleen maar hoger uitvallen. 
Er waait op dit moment een frisse nieuwe wind bij de 
LVU en er wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
structuur en uitstraling. De subsidie voor de 
huisvesting is hoog maar dat heeft de gemeente aan 
zichzelf te wijten. Alle andere kosten dekt de LVU zelf.  
Over Toverlei is vaker gezegd dat het onbegrijpelijk is 
dat alleen Toverlei van de zaal gebruikmaakt maar dat 
is al enige tijd niet meer het geval. Het probleem was 
steeds de kostbare geluids- en lichtapparatuur die 
Toverlei heeft aangeschaft en als anderen van die zaal 
gebruik willen maken, moet dat heel goed geregeld 
worden en bijv. een geluidsman erbij geleverd worden. 
Dat is inmiddels geregeld en wordt ook op die wijze 
opgelost.  
De Oranjevereniging krijgt een deel van de subsidie uit 
kermisopbrengsten; is dat wel juist? Deze vereniging 
organiseert als geen andere vereniging activiteiten in 
dit dorp die de sociale cohesie ten goede komen en 
daar moet dus niets aan veranderen.  
Tav de Sterrentuin merkt zij op, dat bijv. de bibliotheek 
85% van de inhoudelijke belasting aan huisvesting 
besteedt. Tov andere gemeenten zijn die bedragen 
veel te hoog dus zij hoopt dat het lukt een dergelijk 
centrum draaiende te houden. Zij adviseert met de 
gebruikers van de Sterrentuin om de tafel te gaan om 
te bezien of zij zelf oplossingen kunnen bedenken bijv. 
voor de leegstaande ruimten. Zo kan de exploitatie 
van de Sterrentuin verbeteren.  
 
De D66-fractie meent dat de gemeente zich in de 
eerste plaats moet richten op wat er met subsidiegeld 
bereikt wordt en voor wie, en in mindere mate hoe dat 
gebeurt en door wie. Zij wil dat de burgers invloed 
krijgen op de subsidiestromen, bijv. door een 
volksraadpleging of te werken met vouchers (een 
kortingspas voor specifieke doelgroepen). Dit 
evaluatierapport geeft aan dat dat ook zou kunnen 
want in het algemeen is die sturing wel te doen op 
basis van goede prestatieafspraken en tussentijdse 
bijsturing nav tussenrapportages. Is dat werkelijk zo? 
Volgens haar niet. Dit evaluatierapport is een goede 
aanzet om het subsidiebeleid nader vorm te geven. Zij 
kan ook instemmen met de aanbevelingen. Zij is voor 
een duidelijk onderscheid tussen subsidies en 
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wettelijke taken; dat moet ook als voorwaarde 
gehanteerd worden bij de grote subsidies. De 
subsidievrager moet preciseren wat zijn organisatie 
extra voor Leiderdorp doet, hoe hij dat wil bereiken en 
welke financiële bijdrage daarvoor nodig is. Als de 
subsidiedoelstellingen smart worden gemaakt, wordt 
dubbel subsidiëren voorkomen. De eisen die de raad 
aan een subsidie stelt, worden makkelijker te 
formuleren als die doelen smart zijn. Het smart maken 
van eisen is ook mogelijk voor kwalitatieve doelen. 
Voor haar is er dus geen principiële reden om vast te 
houden aan een exploitatiesubsidie of een aparte 
subsidie op gebouwen/terreinen. Zij is voorstander van 
een verzakelijking van de relatie met 
subsidieontvangers; dat vergt wel een inspanning van 
de gemeente want de raad moet dan ook doelen en 
eisen verhelderen. Pas als de raad precies weet wat 
gesubsidieerd zou moeten worden, mogen anderen 
daarop afgerekend worden.  
Tav de kleinere subsidies kan zij zich vinden in 
voorliggende voorstellen en de versoepeling vwb de 
verantwoordingsverplichting. Zij is voor het afschaffen 
van exploitatiesubsidies en het aanbesteden van het 
geheel maar zij denkt niet dat dit kan. De huidige 
prestatieafspraken en terugkoppeling uit de 
jaarverslagen geven nl. onvoldoende sturing: er staat 
niet precies wat er met de subsidie wordt gedaan. Het 
lijkt haar dus beter het scoringsformulier aan te passen 
want er moet gescoord worden op exploitatiesubsidies 
en niet op doelstellingen. Als je dat niet doet, kunnen 
subsidieontvangers zich blijven beroepen op het feit 
dat alles wat zij aan exploitatie hebben uitgegeven ook 
aan de subsidiedoelen zijn besteed. Dat is ook logisch 
want de raad heeft dat onderscheid niet gemaakt en 
dat moet de raad dus gaan doen. Zij steunt dan ook 
het betoog van de VVD: eerst moet de 
kerntakendiscussie gevoerd worden. 
Vooruitlopend op de bezuinigingen in 2012 zullen alle 
grote subsidieaanvragers een bezuinigingsslag 
moeten maken. Dat geldt ook voor Pluspunt, dat 
producten en diensten zal moeten aanpassen op een 
wat oudere doelgroep aangezien veel ouderen vitaler 
zijn dan 20 jaar geleden. 
Sociaal cultureel werk is een ander verhaal want daar 
is de doelgroep vaak niet duidelijk. Die markt moet 
veel beter gesegmenteerd worden maar dat geldt 
wellicht niet voor het jongerenwerk. Is er bij de andere 
activiteiten van SCW geen sprake van overlap? Het is 
zaak dat SCW intensiever samenwerkt met 
kinderopvang en sport- en cultuurverenigingen. 
Jongeren die het moeilijk hebben, moeten op een zo 
vroeg mogelijke leeftijd benaderd worden en 
ontwikkelingskansen worden geboden. Die activiteiten 
kunnen volgens haar beter afgestemd zijn met 
anderen door bijv. het delen van expertise en 
personeel maar ook door beleidsdoelen op elkaar af te 
stemmen en deze smart te maken.  
De bibliotheek beschouwt zij als een basisvoorziening 
maar juist nu wil zij spreken over de afspraken inzake 
subsidiëring. Ook deze subsidievrager moet aangeven 
wat extra voor Leiderdorp wordt gedaan.  
Het lijkt haar verstandig te onderzoeken of afspraken 
over de exploitatie van de Sterrentuin te verbeteren 
zijn. In andere gemeenten zijn succesvolle 
voorbeelden van publiekprivate samenwerking in het 
beheer van sociaal culturele zalencomplexen.  

 
De CDA-fractie zegt dat er al bijna vijf jaar in een 
werkgroep hierover wordt gediscussieerd. In de 
commissie kan informatie uitgewisseld worden, waarbij 
de politieke beschouwingen in de raad plaatsvinden. 
Er is een goede evaluatie geformuleerd en natuurlijk 
zijn er wensen ter verbetering voor de toekomst. Zij 
heeft echter niet begrepen, dat hier vanavond de 
politieke partijen over elke instelling hun verhaal 
zouden doen. Had zij soms zelf een evaluatie moeten 
maken en bij alle instanties langs moeten gaan? 
Daarmee wil zij niets afdoen aan alles wat is gezegd 
maar zij heeft zich anders ingesteld op deze discussie.  
In de evaluatie staat, dat er weinig middelen voor 
vernieuwing zijn dus moet bekeken worden wat er 
door de Rijksoverheid aan financiering kan worden 
overgenomen. In de afgelopen periode zijn er ook 
Rijksbijdragen ontstaan waardoor Leiderdorp ruimte 
overhield in haar subsidieprogramma, zoals tav het 
levensbeschouwelijk onderwijs waar Leiderdorp geen 
bijdrage meer aan hoeft te geven. In de rapportage 
wordt een goed beeld van de ontwikkelingen gegeven. 
De organisaties hebben hun best gedaan eea zo 
smart mogelijk te maken, al is het zo dat daar niet alle 
gewenste resultaten uitkomen. Jongeren zijn soms 
ook heel wispelturig en de ene keer gaan zij wel naar 
een activiteit, een andere keer niet. Of activiteiten nu 
georganiseerd worden door Pluspunt, de bibliotheek of 
SCW: laat deze vooral toegankelijk blijven voor een zo 
groot mogelijke groep dus deze mogen niet te duur 
worden. De gemeente moet dus subsidie blijven 
verstrekken. Zondagsopening van de bibliotheek is 
heel erg duur en daar is zij dan ook niet voor; in 
Leiden is dit zelfs al afgeschaft. Er is professionele 
begeleiding nodig voor die openstelling en daarom 
kunnen daar geen vrijwilligers voor ingezet worden. 
Het basispakket wil zij graag instandhouden.  
 
De BBL-fractie is het eens met het CDA: het lijkt erop 
dat het werk van de werkgroep hier in 
commissieverband wordt overgedaan en dat is toch 
niet de bedoeling.  
De Wethouder begon met een mededeling over 
Activite, Kwadraad en de GGD. Het was zinvoller 
geweest als hij die informatie van tevoren even op de 
mail had gezet want dan had zij daar nu inhoudelijk 
over kunnen spreken.  
Er is eindelijk duidelijkheid over de huurcomponent en 
de component echte subsidies, hetgeen echter niet wil 
zeggen dat die huurcomponent niet toegerekend moet 
worden. In het kader van o.a. bezuinigingen zal 
komend jaar de subsidiëring van gelijke of soortgelijke 
activiteiten gestopt moeten worden of sterk beperkt; 
dat is een goede zaak. De landelijke regel inzake 5% 
bezuiniging richting bibliotheek spreekt haar bijzonder 
aan.  
 
De GL-fractie vindt culturele doelen heel belangrijk 
dus zij stelt voor om de cultuurparagraaf in het 
scoringsformulier op te nemen. Als daartoe besloten 
wordt en in de raad wordt besloten eerst de 
welzijnsvisie te behandelen dan kan dat nieuwe 
scoringsformulier ook prima gebruikt worden.  
De evaluatie bestaat uit 15 voorstellen van het college 
en de bijlage. Zij kan zich goed vinden in die 15 
punten. Het verwijderen van de niet-subsidies uit het 
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subsidieplafond juicht zij toe. D66 wil het liefst naar 
een zakelijke overeenkomst toe en dus toch 
aanbesteden; ook zij denkt dat die aanpak zuiverder 
is. Smarte doelen en de dubbelingen eruit zijn ook 
heel belangrijke punten. Dat niet alles smart te maken 
is, daar is zij het niet mee eens; het hangt er maar net 
vanaf hoe je eea formuleert. Zij complimenteert de 
VVD met het werk dat die partij verzet heeft maar zij is 
het eens met het CDA, dat de fracties niet ingehuurd 
zijn voor een dusdanig diepgaande analyse. Wat nu 
op papier staat, is beter dan wat zij tot nu toe heeft 
gezien maar dit stuk zou nog verder uitgewerkt moeten 
worden want naar aanleiding hiervan kunnen nog niet 
goed keuzes gemaakt worden.  
Vwb de bibliotheek, SCW en Pluspunt merkt zij op, dat 
zij de bibliotheek een warm hart toedraagt en zij meent 
dat daar al jaren te weinig geld naartoe gaat. Ook zij 
heeft gesproken met het bestuur van de bibliotheek 
over de zondagsopenstelling en de bibliotheek heeft 
daar wel degelijk ideeën over. De huisvesting in de 
Sterrentuin vindt zij een apart probleem; het is niet aan 
de organisaties toe te rekenen dat de 
huisvestingkosten hoger zijn geworden. Er zou 
absoluut nog een keer naar de exploitatie van de 
Sterrentuin gekeken moeten worden; volgens haar 
kunnen er best slimme oplossingen gevonden worden 
want het is nog maar te bezien of dit allemaal overeind 
kan blijven in de toekomst. Ook zij kent de berichten 
over digitalisering van de bibliotheek. De VNG geeft 
aan dat er op den duur zaken gaan veranderen maar 
dat gebeurt niet al in 2012, dus op dit moment is het 
nog te vroeg om daarop te anticiperen.  
Zij geeft de VVD gelijk vwb het sociaal cultureel werk 
dat het niet gemakkelijk is de smart doelen eruit te 
halen maar of dat aan SCW toe te rekenen is, vraagt 
zij zich af. Er moet goed naar die smart doelen 
gekeken worden: wat vraagt de gemeente en wat krijgt 
de gemeente daarvoor. Zij pleit er daarom ook voor 
aan te besteden; dan zal er een zakelijke 
overeenkomst voorliggen waar goed op gestuurd kan 
worden. Voor een ketenaanpak dient een beleid 
gekozen te worden kinder-, tiener- en jongerenwerk; 
die moeten op elkaar afgestemd worden maar in het 
kader van de bezuinigingen kan zij zich ook 
voorstellen dat er een deel afgaat bij SCW.  
Zij is het ermee eens dat Pluspunt het beste scoort 
maar ouderen in deze maatschap zijn financieel 
krachtiger dan jongeren. Cijfers van het CBS geven 
aan, dat 30% meer jongeren een bijstandsuitkering 
aangevraagd hebben en daar zou dus absoluut een 
speerpunt moeten liggen. Dat doet niets af aan het 
werk van Pluspunt maar er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden. Uiteindelijk zal er ook bij Pluspunt een 
taakstelling gerealiseerd moeten worden.  
 
Wethouder Wassenaar is coördinerend wethouder 
voor subsidies; inhoudelijke aspecten zal Wethouder 
Maat op zich nemen.  
Met deze evaluatie ligt er inderdaad veel meer dan tot 
nu toe; de complimenten hierover geeft hij door aan de 
betreffende medewerkers. Deze evaluatie is een 
goede basis om de herziening van het subsidiebeleid 
verder vorm te geven. De 15 punten die het college 
heeft geformuleerd, zijn belangrijke punten en die 
komen terug in het uiteindelijke voorstel. De doelen 
moeten inderdaad smarter geformuleerd worden; daar 

zal in het college over gesproken worden. Zelf is hij 
niet zo voor aanbesteden want door te werken met 
organisaties als Pluspunt en SCW heb je veel baat bij 
de inzet van vrijwilligers. Die lokale betrokkenheid mag 
niet zomaar weggegooid worden.  
 
Dat was ook niet het punt dat de PvdA-fractie wil 
maken. Als er besloten worden een zakelijke 
overeenkomst te sluiten met bijv. Kwadraad dan zou 
dat ook met Pluspunt en SCW moeten gebeuren of 
wordt dan aangelopen tegen de aanbesteding? Zo 
niet, waarom wordt daar bij Kwadraad dan niet 
tegenaan gelopen? 
 
Wethouder Wassenaar antwoordt dat ook met 
organisaties waar veel vrijwilligers aan verbonden zijn 
goede zakelijke afspraken gemaakt kunnen worden. 
Daarvoor is het niet nodig zaken aan te besteden.  
Het belonen van samenwerken is een creatief idee 
gebaseerd op de perceptie van het college, dat het de 
wens van de raad is meer samenwerking in de 
Sterrentuin tot stand te brengen. Dat is echter moeilijk 
af te dwingen en met een positieve insteek is wellicht 
meer te bereiken. Als samenwerking niet heftig 
bevochten hoeft te worden van de raad dan kan die 
beloning vervallen maar het college wil juist die 
samenwerking bevorderen. Er wordt ook wel eens iets 
overgehouden van de subsidieplafonds en daar zou 
iets mee gedaan kunnen worden.  
Hij denkt dat dubbelingen voorkomen kunnen worden 
door dubbelingen niet langer te subsidiëren. Daarvoor 
is het nodig de doelen smart te formuleren en als 
instelling A een duidelijke meerwaarde in de 
subsidieaanvraag opneemt dan instelling B dan moet 
voor instelling A gekozen worden.  
De VVD pleit ervoor voor GGD, Activite en Kwadraad 
het even zo te laten en eea in de nieuwe situatie mee 
te nemen.  
 
Inderdaad, aldus de VVD-fractie, want zij wil niet 
halverwege de rit de spelregels veranderen.  
 
Wethouder Wassenaar vervolgt dat hij zich daarin kan 
vinden.  
Over het sociaal cultureel werk zijn veel inhoudelijke 
opmerkingen gemaakt. Met aanbesteden verlies je 
veel sociale betrokkenheid dus waar dat niet echt 
hoeft, moet de gemeente dat ook niet doen.  
 
Wethouder Maat weet niet precies hoe het zit met de 
openingstijden van de bibliotheken in Voorschoten en 
Oegstgeest; die informatie zal hij voor de 
raadsvergadering verstrekken. Volgens hem is de 
openstelling van de bibliotheek in Voorschoten niet 
veel anders dan in Leiderdorp. In de brief van de VNG 
van 18 november 2010 geeft de VNG aan, dat het niet 
onwaarschijnlijk is dat de behoefte aan papieren 
boekmateriaal zal afnemen naarmate de lezer steeds 
vaker op electronische boeken overschakelt. De 
omvang en het tempo van deze ontwikkeling is echter 
nog onbekend. Hij heeft hierover gesproken met de 
directie van de bibliotheek en ook de directie ziet een 
ontwikkeling in de toekomst naar een meer digitale 
dienstverlening. Op den duur zal dat ook effecten 
hebben op het ruimtegebruik van de bibliotheek maar 
dat zal volgens de bibliotheek niet al binnen enkele 
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jaren het geval zijn maar pas over 5 à 10 jaar. 
Bovendien is een bibliotheek meer dan een 
verzameling boeken maar ook een ontmoetingsruimte 
en de behoefte daaraan neemt eerder toe dan af. Een 
bezuiniging op de ruimten in de Sterrentuin staat apart 
want leegstand in de Sterrentuin levert niets op, dus 
dat kan alleen een bezuiniging zijn als er andere 
geïnteresseerden zijn om de leegstaande ruimten te 
vullen. Die ontwikkeling moet wel in de gaten 
gehouden worden.  
D66 sprak over een vouchersysteem; hij is benieuwd 
daarnaar en ook benieuwd wat de effecten daarvan 
zijn op de inkomsten en uitgaven de bibliotheek. De 
lidmaatschappen zijn een belangrijke bron van 
inkomsten maar met BplusC wordt in regionaal 
verband samengewerkt. Hij staat open voor 
suggesties.  
Het sociaal cultureel werk hoort thuis in de 
bezuinigingsdiscussie. Er is vrij recent een jeugdnota 
door de raad aangenomen, waarin staat dat het accent 
moet liggen op het jongerenwerk (14 tot 19-jarigen) 
maar daartoe zou het niet beperkt moeten worden. Het 
is aan de politieke partijen daar een uitspraak over te 
doen. Wel constateert hij dat SCW er sinds enkele 
jaren in slaagt de subsidievoorwaarden die de 
gemeente stelt beter te verantwoorden. De vraag is 
wat de raad voor prijskaartje hangt aan het kinder-, 
tiener- en jongerenwerken alsook het ambulant 
jongerenwerk. Het staat buiten kijf dat SCW de 
Leiderdorpse jeugd bereikt; in dit verband wijst hij 
alleen al op de vakantie-activiteiten. Een probleem bij 
de sportverenigingen is dat zij allochtone jeugd slecht 
bereiken maar SCW slaagt er wel in in de openbare 
ruimte activiteiten voor niet gebonden jongeren te 
organiseren.  
Veel partijen vragen of de exploitatie van de 
Sterrentuin verbeterd kan worden. Het college spreekt 
daar regelmatig over. De raad heeft zelf gevraagd om 
de Sterrentuin en de kosten daarvan expliciet te 
maken. Eea zou ook op een andere boekhoudkundige 
wijze verantwoord kunnen worden. De 
huisvestingskosten van bijv. de bibliotheek bedragen 
bijna de helft van de totale subsidie maar kijkende 
naar de huisvestingssubsidie tov de activiteiten dan is 
die bijna even hoog. Het college bekijkt hoe de 
exploitatie verbeterd kan worden maar dat is geen 
eenvoudige opgave. Als de commerciële eigenaar er 
niet in slaagt ruimten te verhuren dan kan niet van de 
gemeente verwacht worden, dat de gemeente daar 
beter in zal slagen. Er worden nu eisen gesteld aan de 
subsidie en als je gaat aanbesteden, zal hetzelfde 
worden gedaan in de aanbestedingscriteria. Het blijft 
moeilijk precies op te schrijven wat je wilt hebben, of je 
dit nu aanbesteedt of niet. Richting BBL merkt hij op, 
dat er geen landelijke regels zijn vwb 5% bezuinigen 
op bibliotheken; er is hooguit een regionale afspraak 
5% te bezuinigen op gemeenschappelijke regeling 
maar dat is de bibliotheek niet in die zin.  
 
Tweede termijn 
 
De Voorzitter geeft vwb c) Kaderstelling/prioritering 
subsidieverlening aan, dat het de bedoeling is om na 
de bespreking in de commissie uiterlijk 4 maart de 
ingevulde bijlage te mailen naar de fracties. Hij kan 
zich daarom voorstellen, dat er geen behoefte is aan 

een diepgaande bespreking over de plussen en 
minnen op dit moment. 
 
De VVD-fractie wil nog aangeven, dat de evaluatie 
van het subsidiebeleid een belangrijk punt is. Zij gaat 
ervan uit dat nog opmerkingen gemaakt kunnen 
worden over de notitie van het college samen met de 
aanpassing van het subsidiebeleid bij de ASV. 
Zij verwijst naar de opmerking van het CDA inzake 
wispelturige jeugd die dan wel, dan niet bij de 
activiteiten aanwezig is; ook dat zou onderdeel uit 
moeten maken van de prestatieafspraken want van 
SCW mag verwacht worden dat zij de juiste 
benadering weten.  
De VVD wil in dit stadium niet vooruitlopen op de 
innovatie vwb de bibliotheek. Daar heeft de 5% ook 
niet mee te maken maar zij constateert wel, dat het 
college heeft laten weten dat er geen 
prestatieafspraak is gemaakt mbt een 
exploitatiesubsidie omdat de bibliotheek uitsluitend als 
basisbibliotheek zou fungeren. Twee taken behoren 
niet tot die oorspronkelijke taken. Daarbij is er uit de 
verantwoording van de bibliotheek Leiden weinig te 
halen over de bibliotheek van Leiderdorp.  
 
De PvdA-fractie had bij punt c) in willen gaan op hoe 
naar de exploitatiesubsidies gekeken zou moeten 
worden. Daarnaast is een aantal jaren geleden 
besloten niet meer de individuele 
subsidieontvangende instellingen te gaan beoordelen 
maar dat gekeken wordt naar de doelstellingen van 
het gemeentebeleid en hoe die instellingen daarop 
aansluiten. Aan de hand daarvan worden de 
doelstellingen beoordeeld. Door deze evaluatie 
verschuift die discussie en gaat het weer over de 
individuele instellingen.  
Zij blijft de evaluatie een goed stuk vinden en de 
punten uit de discussie binnen de werkgroep moeten 
doorgezet worden. Vervolgens is er een nieuwe 
discussie, nl. wat doen we daarbij in het licht van de 
toekomstige bezuinigingen. Afgesproken is dat er een 
kerntakendiscussie komt en het is niet opportuun de 
individuele instellingen nu langs een andere lat te 
leggen en te beoordelen. Dat wordt voor dit jaar ook 
niet gedaan. In de kerntakendiscussie moet 
meegenomen worden wat die bezuinigingen voor de 
grotere instellingen betekenen. Als er flink gesneden 
moet worden dan moet bijv. goed naar de 
doelstellingen van het beleid tav jongeren gekeken 
worden, maar dat wil niet zeggen dat activiteiten tav 
kinder- en jeugdwerk dan niet meer uitgevoerd moeten 
worden. Voor Pluspunt geldt ook dat er een aantal 
ontwikkelingen zijn die meegenomen moeten worden, 
zoals het feit dat ouderen langer zelfredzaam en 
zelfstandig zijn en het feit dat toekomstige ouderen het 
financieel beter hebben dan de huidige groep ouderen. 
Hetzelfde geldt voor de bibliotheek, kijkende naar de 
digitalisering. Dat zijn geen zaken die volgend jaar al 
bij die instellingen gerealiseerd kunnen worden maar 
deze moeten wel in het licht van de 
kerntakendiscussie besproken worden. Of nu wel of 
niet aanbesteed moet worden, is een ander punt. 
Organisaties die affiniteit hebben met de gemeente en 
de burgers die hier wonen, kunnen meer vrijwilligers 
aan zich binden; dat is mooi. Er zijn ook voordelen van 
aanbesteding, zoals een zakelijkere overeenkomst 
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sluiten. Kunnen er zakelijkere overeenkomsten met 
SCW en Pluspunt worden afgesloten zonder dit werk 
aan te besteden? Daar krijgt zij geen eenduidig 
antwoord op. Dat zou de relatie wel zuiverder en de 
sturing efficiënter maken, dus dit punt zou dit jaar heel 
helder moeten worden. De vergrijzing in Leiderdorp 
neemt toe maar wil je de leefbaarheid en sociale 
cohesie in het dorp hoog houden, dan moet er ook 
voor gezorgd worden dat dit een aantrekkelijk dorp 
voor jongeren blijft. Ook faciliteiten voor jongeren 
moeten dus op een goed niveau blijven.  
 
De D66-fractie sluit zich aan bij de PvdA. Een 
vouchersysteem houdt in subsidie aan bewoners 
verstrekken waardoor helderder wordt wat de 
kerntaken zijn van bijv. de bibliotheek. Dat er meer 
transparantie is gekomen in het werk van SCW is toe 
te juichen maar dit is nog niet dusdanig smart dat te 
zien is wat de BSO doet en wat de sportverenigingen, 
en hoe die twee elkaar zouden kunnen aanvullen. 
Wees niet bevreesd om aan te besteden want 
daarmee krijg je vaak nog meer informatie naar boven, 
maar het gaat erom helder voor ogen te krijgen wat de 
doelstellingen zijn en wat de eisen zijn die daaraan 
gesteld worden.  
 
De GL-fractie hecht niet zozeer aan het aanbesteden 
maar wel aan een zakelijke overeenkomst. Zij deelt de 
vrees van aanbesteden vwb de lokale binding niet 
want de criteria van aanbesteding zijn niet alleen van 
financiële aard en die criteria bepaal je grotendeels 
zelf. Wel heeft zij gezien dat het scoren op 
doelstellingen dubbelingen niet kan voorkomen. Voor 
2012 kan misschien dezelfde richting worden 
opgegaan als nu maar in de tussentijd moet voor 2013 
bekeken worden of het toch niet anders moet, te 
weten zakelijker en smarter. Zowel de bibliotheek in 
Voorschoten als die van Oegstgeest zijn langer open 
dan die in Leiderdorp, en ook op zondag.  
 
De CDA-fractie merkt tav aanbesteden op zeer te 
hechten aan plaatselijke gebondenheid, mn met het 
oog op het grote aantal vrijwilligers die zij graag wil 
behouden.  
 
b) Vaststellen subsidieplafonds 2012   
 
De Voorzitter verzoekt de leden omwille van de tijd de 
discussie te beperken tot de hoogte van het plafonds. 
 
De VVD-fractie zal in de raad met een voorstel komen 
om iets af te halen van de subsidieplafonds vwb 
exploitatiesubsidies. Met de plafonds van de overige 
subsidies heeft zij op dit moment geen problemen.  
 
De GL-fractie is er nog niet over uit of de 
subsidieplafonds vwb exploitatiesubsidies behouden 
moeten blijven of niet. De overige subsidieplafonds wil 
zij behouden zoals ze nu zijn maar zij ziet wel graag 
enkele verschuivingen binnen het pakket.  
 
De BBL-fractie kan instemmen met de beslispunten 1 
t/m 5. Tav beslispunt 6 merkt zij op, dat dit mn 
onderwerpen zijn voor de kerntakendiscussie.  
Zij vindt het jammer dat er nog steeds geen 
accommodatieoverzicht is.  

 
De CDA-fractie kan goed leven met de beslispunten.  
 
c) Kaderstelling/prioritering subsidieverlening 2012 
 
Zoals de Voorzitter al eerder meldde, is het de 
bedoeling dat de fracties de bijlage naar de griffie 
mailen.  
 
De VVD-fractie heeft van tevoren gevraagd of de 
inleverdatum een week verschoven kan worden omdat 
zij dit punt eerst in de fractievergadering aan de orde 
wil stellen. Zij gaat ervan uit dat uiterste inleverdatum 
nu 11 maart 10.00h is geworden.  
Zij kwam bij de evaluatie tot de conclusie, dat het 
scoreformulier niet voldoet aan haar verwachtingen. Zij 
ziet ook subsidieaanvragen van instellingen die bij alle 
doelen en subdoelen een kruisje zetten. De vertaling 
van het raadskader heeft zij niet teruggezien in de 
uiteindelijke subsidieverlening, zo heeft zij vorig jaar al 
aangegeven, dus zij gaat graag mee met GL om daar 
verandering in te brengen. Zij pleit ervoor het formulier 
voor exploitatiesubsidies terug te brengen naar 
instellingen. 
 
De D66-fractie sluit zich daarbij aan.  
 
De PvdA-fractie wil graag tot maandag 14 maart 
10.00h de gelegenheid hebben om de bijlage in te 
leveren.  
 
De Voorzitter merkt op dat op 14 maart de 
raadsvergadering al plaatsvindt en de gegevens moet 
ook nog verwerkt worden.  
 
De PvdA-fractie weet niet of 10 maart haar lukt. 
Enerzijds wordt gesteld dat niet halverwege de rit de 
spelregels veranderd moeten worden, anderzijds vindt 
zij het bekijken van de exploitatiesubsidies per 
instelling ook een verandering van de spelregels. Daar 
is zij dus geen voorstander van. Het lijkt haar beter dat 
te koppelen aan de beleidsdoelstellingen die 
geformuleerd zijn. Voor de komende jaren zou 
bekeken moeten worden hoe hiermee omgegaan moet 
worden.  
 
De GL-fractie is ook geen voorstander van het 
beoordelen van de exploitatiesubsidies met behulp 
van het oude scoreformulier. Zij is het eens met de 
PvdA dat dit ook gekoppeld zou moeten worden aan 
beleidsdoelstellingen. Hoe denken de anderen over 
haar voorstel om de welzijnsvisie alsnog voor de raad 
aan te passen zodat die culturele doelen nog 
meegenomen kunnen worden? 
 
De CDA-fractie ziet graag de prioritering van de 
exploitatiesubsidies gehandhaafd omdat deze 
voortborduurt op de driejarige periode die nu geweest 
is. Als dit nu per organisatie wordt neergezet dan 
wordt alles door elkaar gegooid. 
 
De VVD-fractie zegt dat binnenkort de financiële 
kadernota op de raad afkomt en daarbij zullen keuzes 
gemaakt moeten worden. Zij vindt het niet juist 
wanneer nu een ondoorzichtig kader wordt 
meegegeven aan het college en twee maanden later 
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met keiharde uitspraken wordt gekomen. Dat vindt zij 
ook richting instellingen niet juist.  
 
De CDA-fractie vraagt zich af of de prioritering die nu 
drie jaar gebruikt is zo onduidelijk is. En de Wethouder 
geeft ook aan dat pas wezenlijk een verandering 
doorgevoerd kan worden vanaf 2013.  
 
De VVD-fractie meent dat twee zaken goed 
gescheiden moeten worden. In de kerntakendiscussie 
wordt de toekomst van Leiderdorp bepaald. Er zit op 
dit moment een college met een collegeakkoord en 
met de kerntakendiscussie zal daar niet doorheen 
gewalst worden. De kerntakendiscussie geeft een 
insteek voor Leiderdorp 2025 en iedereen weet ook, 
dat vanaf 2012 bezuinigd zal moeten worden. De raad 
moet daar wel invulling aan gaan geven dus de raad 
zal keuzes moeten maken.  
 
Volgens de PvdA-fractie is het niet zo dat de 
kerntakendiscussie inzet op veranderingen vanaf 
2025. Los daarvan ligt er een voorstel van het college 
voor en zij gaat ervan uit, dat gecheckt is om vanaf 
2012 dit op deze manier te doen. Daar moet de 
komende raad ook een beslissing over genomen 
worden.  
 
Wethouder Wassenaar proeft geen meerderheid om 
het formulier nu te gaan aanpassen. Mede gelet op het 
feit dat ook de subsidieverordening aangepast zou 
moeten worden, lijkt het hem zaak het nu niet 
moeilijker te maken dan het is en stelt voor gewoon 
door te gaan op de weg die de afgelopen drie jaar is 
ingeslagen. De rest kan meegenomen worden in de 
herziening van het subsidiebeleid, zoals later dit jaar 
aan de orde komt. Bij de herziening van het 
subsidiebeleid kan natuurlijk teruggekomen worden op 
de 15 punten die het college heeft aangegeven in de 
evaluatie maar wat hier nu staat, is wel vertrekpunt 
voor het college voor een formulering van dat nieuwe 
beleid.  
Hij blijft adviseren niet aan te besteden maar bijv. een 
subsidieconvenant op te stellen, dat eruit ziet als een 
overeenkomst en die beide partijen ook kunnen 
ondertekenen.  
 
De Voorzitter concludeert dat eea zoals voorgesteld 
gereed is voor behandeling in de raad en dat de 
fracties de ingevulde formulieren uiterlijk 11 maart bij 
de griffie per mail inleveren.    
Hij last een korte pauze in (22.15-22.30h). 
 
8. Bevordering van arbeidsparticipatie in een 

tijd van bezuinigingen, beleidsvisie 

Participatie 2011-2014 
 
Wethouder Maat heeft op 15 februari jl. van de 
uitvoeringsorganisatie de mededeling gekregen dat er 
een forse overschrijding is op het participatiebudget 
van € 149.000, op een budget van ongeveer € 1,6 
miljoen. Later werd daaraan toegevoegd dat er nog 
een bedrag over het hoofd was gezien: de 
overschrijding kwam op € 227.000 uit. In de 
systematiek van het participatiebudget werd altijd geld 
overgehouden en daarvoor geldt de 
meeneemregeling. Ambtenaren vreesden ervoor dat 

die regeling een keer zou stoppen in het licht van de 
bezuinigingen, dus is aan de uitvoeringsorganisatie 
het signaal afgegeven: zorg dat je je geld opmaakt. 
A.s. donderdag vindt hierover bestuurlijk overleg met 
de Leidse wethouder plaats. Hij heeft maatregelen 
voorgesteld om hier een forse rem op te zetten. Eea 
betekent dat geld in 2010 is uitgegeven dat pas in 
2011 uitgegeven had moeten worden; het budget voor 
2011 is dus lager dan nu in de participatienota staat 
vermeld en er zal in een snel tempo bezuinigd moeten 
worden op de participatieuitgaven. Dit heeft geen 
directe gevolgen voor de gemeentebegroting. Een 
aantal maatregelen is direct afgekondigd, waaronder 
het stoppen met verloningstrajecten, besparen op 
educatiemiddelen en ook wordt bekeken of nog langer 
geld besteed wordt aan de DSW-voorschakeltrajecten. 
Voor een deel is deze overschrijding toe te schrijven 
aan administratieve fouten die gemaakt zijn in Leiden. 
Een individuele fout kan overal gemaakt worden maar 
in dit geval is een flinke factuur inzake een 
verloningstraject op Leiden geboekt ipv op Leiderdorp 
en dat is pas laat ontdekt. Toen halverwege vorig jaar 
werd gevraagd hoeveel geld er nog was voor 
Leiderdorp, werd geantwoord dat er nog genoeg geld 
was.  
Vanochtend verscheen een persbericht van het CBS 
over de groei van het aantal bijstandsuitkeringen in 
Nederland met 26.000. Veel meer jongeren komen in 
de bijstand terecht en dat zou wel eens een onbedoeld 
effect van de WIJ kunnen zijn geweest.  
Er is veel geld verspijkerd in het participatiebudget en 
verwacht mag worden, dat dat een bestandsdaling 
teweegbrengt. In januari en februari is inderdaad 
sprake van een flinke bestandsdaling; het aantal 
uitkeringen ligt nu op 221.  
 
De BBL-fractie zegt dat er de komende jaren dus nog 
meer gesneden zal worden in het participatiebudget 
dan wat van Rijkswege wordt opgelegd. De afgelopen 
jaren heeft de gemeente het uitstekend gedaan maar 
heroverweging staat voor de deur met de geplande 
bezuiniging van 22% in zicht. Zonder de 
meeneemregeling is het budget sluitend; is de 
meeneemregeling van € 150.000 genoemd als 
dekking? Het inburgeringsbudget wordt in 2014 
afgebouwd waardoor veel minder mensen een 
inburgeringscursus kunnen volgen. De 
volwasseneneducatie wordt met 25% gekort; in geld is 
dit minder dan de helft van een wethouderssalaris, dus 
niet onoverkomelijk. Voor mensen met beperkingen is 
dit nijpend. Het uitkeringsbudget wordt de komende 
jaren met 1,7% gekort; dat is op zich niet schokkend 
en zeker een kans voor de toekomst. De instrumenten 
om mensen te laten doorstromen, moeten van goede 
kwaliteit zijn. Een beperking hierin is wel de relatie 
tussen het reïntegratiebudget en de uitkeringskosten. 
Mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk worden 
gestimuleerd vrijwilligerswerk te verrichten. Worden 
evt. vrijwilligersvergoedingen gekort op uitkeringen? 
Als extra stimulans zou in dat geval een bedrag 
vrijgelaten moeten worden.  
De kwaliteit van de door private reïntegratiebedrijven 
geleverde diensten wisselt sterk. Een alternatief is dat 
de gemeente meer zelf gaat doen; hoe ziet het college 
dit? Er is in ieder geval bekend wie wel en wie geen 
kwaliteit levert, dus dat vergemakkelijkt de keuze.  
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De participatieladder als instrument komt goed over. 
De beleidsvisie is een goed stuk werk. 
 
De GL-fractie zegt dat het centrale thema in deze 
beleidsvisie is: het budget is leidend en dat wordt 
drastisch gekort. In de visie staat, dat sociale 
activering en zorgvoorzieningen evenals andere 
trajecten die gericht zijn op stijging op de lagere treden 
van de participatieladder slechts beperkt worden 
aangeboden. Vanaf 2012 moet de inburgeraar zijn 
cursus zelf gaan betalen. Het budget voor 
volwasseneneducatie wordt beperkt en voor vele 
andere vormen van basiseducatie is geen budget 
meer. Zo gaat het nog even door in de visie. Zij maakt 
zich grote zorgen want het Kabinet legt de rekening 
van de economische crisis precies op de verkeerde 
plek. 
 
De VVD-fractie merkt op dat het budget voor sociale 
activering niet werd uitgegeven en steeds 
meegenomen werd in de meeneemregeling. Vorig jaar 
hebben slechts vijf personen een sociaal 
activeringstraject gekregen en dat aantal is nooit meer 
geweest. Waarom heeft GL daar toen nooit op 
aangedrongen? 
 
De GL-fractie geeft geen waardeoordeel over 
specifieke punten maar zij citeert uit de nota de zaken 
die afgebroken worden. Mensen die al weinig hebben, 
krijgen het nog moeilijker en mensen die het moeilijk 
hebben aan werk te komen, krijgen daarvoor nog 
minder mogelijkheden. Dit Kabinet legt de 
maatregelen op de verkeerde plek neer, nl. bij de 
gemeenten. Afgelopen weekend heeft een aantal 
politieke partijen een manifest gepresenteerd, waarin 
staat: “Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een 
beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking 
niet worden uitgesloten en veroordeeld tot het leven in 
armoede want armoede werkt niet. Het is daarom niet 
aanvaardbaar dat de kosten van de crisis neergelegd 
worden bij mensen met een arbeidsbeperking.” Daar is 
zij het volledig mee eens.  
 
De VVD-fractie meent dat dat laatste citaat mn 
betrekking heeft op mensen in de WSW en het gaat 
nu over de WWB. 
 
Volgens de GL-fractie heeft het een met het ander te 
maken. Wat op dit moment van Den Haag op 
gemeenten afkomt, gaat volledig de verkeerde kant 
op. Zij complimenteert de Wethouder en ambtenaren 
voor deze notitie en het verdelen van de schaarste, al 
werpen de mededelingen van de Wethouder inzake de 
overschrijding wel een ander beeld op eea.  
Toch zal zij akkoord gaan met de nota.  
 
De D66-fractie zegt dat de plannen voor 2011-2014 
eigenlijk een vertaling is van het Kabinetsbeleid waar 
gemeenten mee opgezadeld worden. Het 
participatiebudget zal ongeveer gehalveerd worden 
naar ongeveer € 650.000.  
Het reïntegratiebudget gaat met 30% omlaag. 
Misschien lukt dat wel want de werkgelegenheid trekt 
weer wat aan. Het idee bestond dat de schotten in de 
Wet participatiebudget wat beslecht zouden kunnen 
worden; dat blijkt in de praktijk niet zo makkelijk. Toch 

wil zij het college meegeven te bekijken of die schotten 
niet semi permeabel gemaakt zouden kunnen worden 
want dat lijkt haar nodig. Het inburgeringsbudget zal 
op termijn helemaal verdwijnen; met het oog op de 
onrust in bijv. Afrikaanse landen op dit moment 
bestaat de kans dat meer inburgeraars deze kant 
opkomen. Er komt een actieplan laaggeletterdheid; 
wellicht dat daar voor gemeenten nog wat gelden voor 
te incasseren zijn. De Holland Rijnland-gemeenten 
kopen collectief volwasseneneducatie in bij Leiden en 
het plan is ook daar marktwerking toe te passen. Daar 
heeft zij twijfels bij. Er zijn veel onzekerheden en ook 
veel ontwikkelingen. Voorgesteld wordt nu een plan 
vast te stellen; in haar ogen is het zowel een 
beleidsplan als een visie want er is al veel uitgewerkt. 
Zij stelt voor dit plan voor vier jaar vast te stellen maar 
na twee jaar een evaluatie in te bouwen.  
Een soortgelijke nota waar de Wethouder over sprak, 
wordt a.s. donderdag in de Leidse commissie 
besproken. De Wajong gaat waarschijnlijk ook naar de 
gemeente toe. Misschien is er over twee jaar een 
ander Kabinet met wat andere prioriteiten, zodat het 
participatiebudget toch wat hoger wordt.  
Burgerparticipatie lijkt haar een onderwerp waar ook 
andere partijen bij betrokken moeten worden, zoals de 
cliënten- en Wmo-raad en organisaties die bij de 
uitvoering betrokken zijn.   
 
De CDA-fractie refereert aan de mededeling van de 
Wethouder dat het aantal uitkeringen nu op 221 ligt. 
Daarmee is aangetoond dat het investeren in mensen 
wel loont. Er wordt een aantal suggesties gedaan om 
bijv. participatie in relatie tot Wmo en WSW te bezien 
zodat de participatie misschien toch nog wat uitgebreid 
kan worden. Er staat ook dat er minstens 40 mensen 
moeten uitstromen naar werk; de meest kansrijken 
zullen dan het snelst aan bod komen. Het granieten 
bestand moet echter niet onberoerd gelaten worden 
anders groeit dat vanzelf; dat moet voorkomen 
worden.  
De nota is geschreven vanuit het uitgangspunt: roeien 
met de riemen die je hebt. Mensen in de bijstand, die 
mogelijk al geïsoleerd zijn, willen toch vaak meer 
geholpen worden en daar is geld voor nodig.  
Het CDA wil een aanvullend voorstel doen. In het 
verleden is besproken, dat structurele inkomsten en 
structurele uitgaven in evenwicht moeten zijn. Kan niet 
een middel dat op de bank staat en weinig oplevert 
beschikbaar gesteld worden om eenmalig een jaar 
extra te investeren? Het gaat dan echt om het zo 
breed mogelijk inzetten van participatie. Met die extra 
middelen gaan de kosten voor de baten uit want 
minder mensen in de bijstand betekent ook minder 
WWB-uitkeringsgeld en de 10% korting van dit jaar 
hoeft dan wellicht deels niet meer betaald te worden. 
Hoe denkt het college hierover? 
 
De PvdA-fractie sluit zich aan bij de woorden van GL. 
Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen en dit 
Kabinet legt de rekening bij die groep neer. Dat 
betreurt zij. Zij deelt de wens van D66 dat er over twee 
jaar wellicht een nieuw Kabinet zit.  
Het geld als middel wordt nu doel en dat is heel 
jammer. In dit plan zit een aantal voorstellen om 
binnen het bestaande budget te blijven; met die zaken 
zal de gemeente aan de slag moeten want het budget 
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is niet groter. Zijn er niet meer links te leggen met 
andere beleidsonderdelen? Wellicht kan er vanuit 
andere budgetten een bijdrage geleverd worden; dat 
mist zij in dit voorstel. Hoe denkt het college hierover?  
Zij vindt het prima waneer als eerste wat minder 
geïnvesteerd wordt in mensen die gebruik maken van 
de ANW en mensen die toch al een baan hebben. 
Mensen die dreigen hun baan te verliezen, kunnen 
wellicht met een kleine investering toch geholpen zijn 
en daarmee kan voorkomen worden dat zij in de 
bijstand komen. Er moet goed bekeken worden waar 
de kosten voor de baten uit kunnen gaan. Dit soort 
zaken vindt zij niet terug in het stuk. Tav scholing en 
het helpen van mensen naar een startkwalificatie 
merkt zij op, dat het daarbij veelal gaat om MBO 2-
niveau en dat is voor een grote groep mensen in het 
huidige bestand een brug te ver. Zij is er dus ook geen 
voorstander van als daar veel middelen voor ingezet 
worden. Als die mensen op een andere manier wel 
aan de slag kunnen, vindt zij het behalen van een 
startkwalificatie niet altijd een doel op zich. Zij mist dus 
een stukje maatwerk in dit verhaal.  
De nieuwe informatie neemt een behoorlijke hap uit 
het budget; wat betekent dit voor het plan?  
Extra inzet betekent wel een daling van het bestand. 
 
De VVD-fractie merkt op dat er ook mensen verloond 
zijn dus het is nog niet bekend hoeveel mensen zullen 
uitstromen. Helaas valt de uitstroom van al die 
trajecten erg tegen.  
 
De PvdA-fractie meent dat als er een percentage 
uitstroomt het beleid wel zijn vruchten afwerpt.  
 
De VVD-fractie wil de opmerking van de Wethouder 
over de foute boeking van de post meenemen naar het 
volgende agendapunt, waar het volgens haar 
thuishoort. Zij heeft overigens niet gehoord dat de 
beleidsvisie daarmee grondig verandert.  
Het is een groot bedrag dat bezuinigd moet worden 
maar op dit beleidsterrein vindt de VVD dat niet zo erg, 
kijkende naar wat er de laatste jaren is gebeurd. Er is 
veel geld op de plank blijven liggen en soms weer wat 
snel er doorgejaagd. Veel activiteiten die de gemeente 
had kunnen doen, zijn niet uitgevoerd zoals sociale 
activering. Zij kan zich bezuinigingen voorstellen die 
harder aankomen. In de werkgroep is al gezegd: dit 
stuk is een helder verhaal. Jammer dat de doelstelling 
niet is mensen naar werk begeleiden want dat is het 
meest sociale dat je kunt doen. Dat heeft ook altijd in 
de Leiderdorpse beleidsnota’s gestaan maar nu wordt 
geconcentreerd op uitkomen met het 
participatiebudget.  
Zij heeft veel vertrouwen in de maatregelen die in het 
stuk staan want hier heeft zij al jaren om gevraagd. 
Mensen worden in het vervolg direct geactiveerd via 
het Participatiecentrum; dat ziet zij als work first en dat 
wilde zij altijd al.  
 
De PvdA-fractie vraagt de VVD wat er zo anders is 
dan de afgelopen jaren. De ruimere budgetten zorgden 
ervoor dat iedereen in een traject zit en het hele 
bestand inzichtelijk is. Nu is op onderdelen minder 
geld en het reïntegratiebudget daalt; dat zou dus 
moeten betekenen dat er minder ruimte is voor 
dergelijke trajecten en dat teruggegaan wordt naar de 

vroegere situatie. Dat betekent ook dat de gemeente 
zaken dus weer minder in de vingers zal krijgen.  
 
Daar gaat de VVD-fractie niet van uit en het college 
ook niet, lezende de nota. De afgelopen jaren heeft zij 
vaak gevraagd naar sociale activering maar 
desondanks is er praktisch niets gebeurd op dat 
gebied.  
 
De PvdA-fractie zegt dat daar minder geld voor is.  
 
De VVD-fractie heeft ook gehoord dat de 
verloningstrajecten erg tegenvallen en daarom deze 
keuzes in de nota zijn gemaakt. Het college zegt nu in 
2011 en 2012 40 personen extra uit te willen laten 
stromen naar werk, bovenop de landelijke uitstroom. 
Zij complimenteert het college met die keuze want 
Leiderdorp betaalt al jaren veel geld omdat die 
inhaalslag niet gemaakt wordt. Het succes om dit soort 
zaken te realiseren, is wel afhankelijk van de 
uitvoering en die mist zij enigszins in de visie, al horen 
die misschien niet in een visie thuis. Hoe denkt het 
college aan participatie- en opstapbanen te komen?  
 
De PvdA-fractie ziet geen indicatie dat dat dit college 
wel gaat lukken.  
 
De VVD-fractie gaat uit van hetgeen het college 
schrijft en daarin wil zij het college stimuleren.  
De toon van de nota is duidelijk en daarin herkent zij 
ook de wethouder van Leiden, die een goed beleid 
uitdraagt. Willen de vrijblijvendheid en de vrijstellingen 
verdwijnen dan moet er een cultuuromslag worden 
gemaakt bij de uitvoerende ambtenaren. Hoe denkt 
het college dat te gaan monitoren? Het bevreemdt 
haar dat uitvoerend ambtenaren gaan beoordelen of 
mensen om medische of psychische redenen niet mee 
hoeven te doen met het Participatiecentrum. Dat moet 
toch overgelaten worden aan een medische instantie? 
Een ontheffing of vrijstelling behoeft een besluit van 
het college. 
Tav het voorstel van het CDA merkt zij op, dat zij meer 
vertrouwt op de participatie en opstapbanen.  
 
De CDA-fractie onderschrijft de visie en de 
participatiebanen maar er is meer geld nodig als je 
meer mensen wilt bereiken.  
 
De VVD-fractie gaat uit van hetgeen in deze nota 
staat: 40 mensen extra laten uitstromen. Zij begrijpt 
ook dat het college niet alles tegelijk kan maar dit stuk 
is een goed uitgangspunt. Zij wijst echter op het grote 
aantal mensen met een vrijstelling; dat aantal is 
toegenomen van 112 naar 122. Dat is voor haar een 
grote zorg. Moeten deze mensen niet naar de WSW? 
Zij hoopt dat het college voor die groep nog een keer 
een goed beleid neerlegt.  
 
Wethouder Maat zegt dat het college zich steeds op 
het standpunt heeft gesteld, dat bezuinigingen vanuit 
de Rijksoverheid een gegeven zijn en dat binnen dat 
gegeven het college zijn werk zo goed mogelijk wil 
doen. Het college is niet van zins om bezuinigingen 
van het Rijk ongedaan te maken of te verzachten met 
gemeentelijk geld, zoals het CDA voorstelt, al begrijpt 
hij dat voorstel heel goed. Het college heeft tot op 
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heden geen standpunt over het vrijlaten van een 
vrijwilligersvergoeding; hierover zal hij in het college 
spreken. Het ligt voor de hand dat als je participatie als 
belangrijke doelstelling neerzet daar geen 
belemmeringen voor opgeworpen worden. GL zegt dat 
de rekening bij de zwakste groep wordt gelegd; dat is 
begrijpelijk, kijkende naar het partijstandpunt van GL, 
maar elk Kabinet zal zich in deze tijd genoodzaakt zien 
te bezuinigen. 
 
De PvdA-fractie merkt op dat het ook beleid is van het 
Kabinet om dit soort maatregelen allemaal te 
decentraliseren zodat wel degelijk op lokaal niveau de 
afweging gemaakt kan worden die dit college kennelijk 
niet wil maken. 
 
Wethouder Maat zegt dat het college zich tot nu toe 
op het standpunt heeft gesteld, dat bezuinigingen van 
de Rijksoverheid geaccepteerd worden zoals die zijn.  
Hij is het eens met D66 dat de werkgelegenheid weer 
wat aantrekt en dat dat wel eens gunstig zou kunnen 
zijn voor de bestandsontwikkeling. Het bewijs dat de 
inspanningen van de gemeente op het gebied van 
reïntegratie en de reactie op de bestandsontwikkeling 
is niet één op één hard te maken. De crisis zou tot een 
stijging leiden, dat was bekend, en ook dat er sprake 
zou zijn van een na-ijleffect. Hij heeft goede hoop dat 
de ontwikkeling tav de werkgelegenheid zal helpen de 
doelstelling van het college te bereiken.  
Het college onderzoekt de mogelijkheid van 
ontschotting. Enerzijds is er een overschrijding op het 
participatiebudget, anderzijds houdt de gemeente ook 
geld over op de uitvoeringskosten inburgering. Het is 
jammer dat die schotten er nog tussen zitten dus als 
die (semi)permeabel gemaakt kunnen worden, zou dat 
mooi zijn.  
Tav het ROC en de gedwongen winkelnering merkt hij 
op, dat ook hij zich afvraagt wat er gebeurt als hier een 
marktwerking op losgelaten wordt.  
Vwb de burgerparticipatie merkt hij op, dat de cliënten- 
en Wmo-raad en de Sociale Dienst rechtstreeks zijn 
benaderd om te reageren op deze nota. Zij hebben 
daar soms zeer kritische kanttekeningen bij gezet, 
soms zo kritisch dat de raad van Leiden er nerveus 
van is geworden.  
 
De VVD-fractie meent dat het gebruikelijk is, dat dat 
soort adviezen worden toegevoegd aan de 
raadsvoorstellen.  
 
Wethouder Maat zegt dat dat inderdaad zo is; hij zal 
die alsnog verspreiden.  
Misschien moet zelfs al eerder geëvalueerd worden 
dan na twee jaar. Er komt nl. één regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt, waarin WWB, Wajong 
en WWB in opgenomen worden. Het verschil 
daartussen zal dus verdwijnen. Hij wijst de leden op 
een bijeenkomst in maart van DZB om die regeling 
onder de aandacht te brengen; zij zijn hiervoor 
uitgenodigd. Deze regeling gaat veel veranderingen 
teweegbrengen dus waarschijnlijk zal na een jaar al 
besloten worden de nota aan te passen.  
Investeren in mensen loont inderdaad. Door de 
uitstroom van 10 à 15 mensen begin dit jaar is een 
besparing van ongeveer € 100.000 tot € 150.000 op 
het uitkeringendeel bereikt, maar of dit nu ook volledig 

komt door de reïntegratieinspanningen is niet te 
bewijzen. Het granieten bestand wordt niet vergeten; 
die groep wordt periodiek opnieuw beoordeeld en dat 
blijft zo.  
De PvdA vraagt of uit andere budgetten middelen voor 
de doelstellingen uit de participatienota gehaald 
kunnen worden; die gedachte wil hij onderzoeken. Wel 
kan de raad straks tijdens de bespreking over 
bezuinigingen bekijken wat voor gevolgen die 
bezuinigingen hebben op het arbeidsparticipatieniveau 
van mensen.  
 
Of participeren in dat soort activiteiten koppelen aan 
een voorwaarde, aldus de PvdA-fractie. 
 
Wethouder Maat zegt dat bijv. ook iets aan het 
aanbestedingsbeleid gedaan kan worden. Er zijn 
ideeën daar extra aandacht aan te besteden, waar hij 
naar zal kijken. Niet iedereen haalt inderdaad het 
niveau van een startkwalificatie maar in het beleid van 
de Sociale Dienst heeft maatwerk altijd voorop 
gestaan en dat blijft ook zo.  
 
De PvdA-fractie begrijpt dat wel maar leest dit niet op 
die manier terug in de nota.  
 
Wethouder Maat vervolgt dat de overschrijding 
eigenlijk niets voor de nota betekent omdat de richting 
hetzelfde blijft. Er zal wel wat harder aan de rem 
getrokken moeten worden in het eerste jaar.  
De VVD spreekt de hoop uit dat uitstroom nu wel lukt; 
die hoop geeft ook dit college niet op maar hij kan de 
arbeidsmarkt niet kneden naar de wensen van het 
college. Als er morgen weer een kredietcrisis opduikt, 
zal het college die 40 extra banen niet kunnen vinden. 
Hij ziet een toename in de vraag naar arbeid en hij 
denkt ook, dat een deel van het probleem is dat er op 
dit moment 31 jongeren in de WIJ zitten, maar dat 
bestand hoeft er niet al te lang in te blijven zitten. Er 
zitten nu meer jongeren in de bijstand dan in het 
verleden en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. 
Dit is volgens hem een tijdelijk verschijnsel. Hij is 
geregeld met ondernemers in Leiderdorp in gesprek 
om te kijken of daar kansen liggen op banen; de 
ondernemers worden daarbij ook gewezen op 
mogelijkheden. Leiderdorp heeft ook actief 
bijgedragen aan het programma mbt het terugdringen 
van de jeugdwerkloosheid, maar dat is nog geen groot 
succes. 
Tav de vrijstellingen merkt hij op, dat hij niet denkt dat 
het veel oplost als het college daar besluiten over 
neemt. Hiervoor is volgens hem meer een 
cultuuromslag in de uitvoeringsorganisaties nodig, die 
niet bereikt wordt door een college te laten besluiten 
over het al dan niet verlenen van vrijstelling. Ook hij 
vindt dat er veel vrijstellingen zijn maar hij kent ook 
persoonlijk een aantal gevallen, waarvan hij meent dat 
het heel moeilijk zal zijn die mensen weer aan het 
werk te krijgen. Het idee dat iedereen weer aan werk 
kan komen, is niet realistisch. Gestreefd moet worden 
naar een zo laag mogelijk bestand.   
 
Tweede termijn 
 
De BBL-fractie vraagt of het volle bedrag van de 
overschrijding in mindering wordt gebracht op het 
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budget. Op haar vraag over de meeneemregeling 
heeft zij geen antwoord gekregen. Zij verzoekt de 
Wethouder terug te koppelen als hij gekeken heeft 
naar de mogelijkheid om vrijwilligersvergoedingen vrij 
te laten. De Wethouder zegt dat hij in gesprek is met 
ondernemers maar in het voorstel staat, dat hij in staat 
is meer zelf te doen. Zij vindt de misser die in Leiden is 
gemaakt, schandalig. Het lijkt haar goed daar bij het 
volgende agendapunt op terug te komen.  
 
De GL-fractie vindt het voorstel van het CDA om ook 
naar andere beleidsterreinen te kijken, heel 
sympathiek. Kan de Wethouder nog voor de raad 
bekijken of daar mogelijkheden toe zijn? 
 
De D66-fractie herhaalt haar vraag inzake een budget 
voor laaggeletterdheid.  
 
De CDA-fractie blijft hopen op een creatieve 
ontwikkeling als het gaat om eenmalige gelden.  
 

De PvdA-fractie zegt dat er de afgelopen jaren geld 
beschikbaar is gekomen om iedereen in het bestand 
op te pakken en als het effect van de jongeren eruit 
wordt gehaald, is er wel degelijk sprake van een 
kentering in het bestand. Zij blijft het daarom ambitieus 
vinden om nu aan te geven, dat met minder geld 40 
extra banen gecreëerd worden en dat ook nog in een 
tijd van crisis. Zij leest echter niet terug hoe dat gaat 
gebeuren; wat gaat daar nu daadwerkelijk aan 
gebeuren? En hoe reëel is die ambitie? 
 
De VVD-fractie had ook gevraagd hoe gekomen wordt 
aan participatie- en opstapbanen. Zij begrijpt dat die 
hopelijk uit de contacten met bedrijven voortkomen 
maar dat hoort zij al jaren, dus wellicht kan het college 
binnen twee maanden met een uitvoeringsnotitie 
komen. Het is een mooie doelstelling maar die moet 
wel handen en voeten krijgen.  
Misschien zou het college voor een half jaar voor de 
vrijstellingen moeten tekenen om te helpen die 
cultuuromslag teweeg te brengen.  
 
Wethouder Maat komt spoedig – en zo mogelijk nog 
voor de raadsvergadering – terug op de mogelijkheden 
mbt vrijwilligersvergoedingen. Het geld van de 
meeneemregeling is afgelopen jaar geheel opgegaan. 
Hij denkt niet lichtvaardig over de mededeling over de 
overschrijding en het laatste woord is daar ook nog 
niet over gezegd. Dit moet voorkomen worden in de 
toekomst. Hierdoor zijn wel veel mensen aan een baan 
geholpen maar een dergelijke overschrijding is niet 
wenselijk. De gemeente moet op tijd gewaarschuwd 
worden als een budget uitgeput raakt; dat moet ook in 
de prestatieafspraken opgenomen worden. Overal 
kunnen fouten gemaakt worden maar het gaat er ook 
om hoe snel een fout ontdekt wordt. Deze fout is in 
juni gemaakt en daarover werd pas aan het eind van 
het jaar gecommuniceerd. GL vraagt om te bekijken of 
andere beleidsterreinen ingeschakeld kunnen worden 
voor dit doel; hij weet niet of hij op zo’n korte termijn al 
met een voorstel daarover kan komen. De uitdaging 
om participatiebanen te creëren, is bij de 
uitvoeringsorganisatie neergelegd. Mn door het 
Participatiecentrum worden mensen snel tegen 
geringe kosten voorbereid op deelname aan de 

arbeidsmarkt. Dit onderwerp staat ook in de Leidse 
raad nadrukkelijk ter discussie dus hij kan daar nu nog 
geen uitspraken over doen. Als in de Leidse raad de 
participatienota wordt afgeschoten dan heeft 
Leiderdorp wel een groot probleem want er is één 
uitvoeringsorganisatie. Hij zal deze vraag ook aan zijn 
collega in Leiden stellen a.s. donderdag. 
 
De PvdA-fractie vraagt of de raad hier voor de 
raadsvergadering nog iets over te horen krijgt, dus nog 
voor dit stuk wordt vastgesteld.  
 
Wethouder Maat zal na het gesprek van a.s. 
donderdag de raad nader informeren.  
 
De Voorzitter concludeert dat dit voorstel rijp is voor 
behandeling in de komende raad. 
 
9. Dienstverleningsovereenkomst Leiden-

Leiderdorp 2011 t/m 2012 

10.  Griffieplan 2011 

11.  Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

12.  Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011 

13.  Mededelingen 

14. Lijst van toezeggingen en samenvattend 

verslag van de commissievergadering van 

29 november 2010 

15.  Rondvraag 
 
Na enige discussie wordt besloten deze agendapunten 
met het oog op de tijd door te schuiven naar de 
commissievergadering van morgenavond, van welke 
vergadering de agenda maar kort is. 
 
De BBL-fractie verzoekt de Voorzitter voortaan rond 
22.30h in de commissie te bespreken of de agenda 
wordt afgewerkt of niet.  
 
De Voorzitter geeft aan dat enkele leden vanavond 
erg lang de tijd hebben genomen bij een bepaald 
onderwerp. De leden van de commissie zouden elkaar 
daar ook op aan moeten spreken om de vergadering 
niet uit te laten lopen.  
 
16.  Sluiting 
 
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering 
om 23.45h. Morgenavond wordt de agenda verder 
behandeld.  
 
  
  
Vastgesteld in de openbare vergadering van de 

commissie Bestuur & Maatschappij op 4 april 2011, 
 
De Voorzitter,                                           de griffier, 
  
  
  
H.K. Langenberg                                       E.Y. Abma  
 
 
 


