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De voorzitterheropent de vergadering om 
21.05h  en heet een ieder welkom.  
 

9. Dienstverleningsovereenkomst 
 Leiden-Leiderdorp 2011 t/m 2012 
 
De fractie van de VVD is blij dat de kosten niet noe-
menswaardig gestegen zijn. Daarbij tekent zij aan 
wel aan dat de nieuwe beleidsvisie ook minder uit-
voeringskosten met zich brengt.   
De VVD vraagt wat er gebeurt wanneer Leiden de 
afspraken niet nakomt of aantoonbare fouten maakt. 
Uit de antwoorden op de technische vragen blijkt dat 
Leiden de verplichting om maandelijks te rapporte-
ren ondanks bezwaren van Leiderdorp een aantal 
maanden niet is nagekomen. Dat is een kwalijke 
zaak mede omdat in de maandrapportage over an-
dere zaken wordt gerapporteerd dan in de kwartaal-
rapportage. Om die redenvindt de VVD het noodza-
kelijk een deel van de overschrijding ten laste van 
Leiden te brengen.  
Voorts stelt de VVD voor aan de overeenkomst een 
artikel toe te voegen over een eventuele genoeg-
doening aan Leiderdorp wanneer Leiden een deel 
van de prestatieafspraken niet uitvoert. Daarbij doelt 
zij niet op behaalde resultaten waarop externe facto-
ren van invloed zijn.  
Voorts vraagt zij het college om een actualisatie van 
punt 8.a van de overeenkomst. Gister noemde de 
wethouder zelf in dit verband al de begroting versus 
prognose van het participatiebudget. Zij denkt ook 
aan een actualisatie in verband met het monitoren 
van de nieuwe beleidsvisie. 
 
De fractie van de PvdA vraagt aandacht voor de 
ernstige fout die Leiden heeft gemaakt. Hij wil deze 
fout gebruiken als casus om de voorgestelde artike-
len te bezien. Deze fout wordt ook door de nieuwe 
bepalingen niet opgelost en de PvdA vraagt aan het 
college of de reglementen en de gemaakte presta-
tieafspraken de mogelijkheid bieden om meteen te 
zien welke fout er is gemaakt en hoe deze opgelost 
moet worden. Juist i.v.m. de informatiedichtheid is 
het verrassend dat de fout niet eerder is gebleken.  

Voor het overige heeft de PvdA het gevoel dat de 
regeling goed functioneert.  
 
De fractie van GL sluit zich aan bij de zorgen over dit 
bedrijfsongeval. Zij vraagt waarom de overeenkomst 
slechts voor twee jaar wordt vastgelegd. De presta-
tieafspraken worden immers jaarlijks bezien. 
In de toelichting wordt gesproken over randvoor-
waarden die de kans op het halen van de doelstel-
lingen aannemelijk maken. Welke randvoorwaarden 
zijn dat?  
Zij hoopt dat de heer Maat goed contact heeft met 
de wethouder van economische zaken over het cre-
eren van werkervaringsplaatsen, enz. zodat er suc-
cesvol gewerkt kan worden aan participatie.  
 
De fractie van D66 merkt op dat ook zij onaange-
naam verrast is door de mededelingen mbt de over-
schrijding van het p-budget. Zij stelt dat Leiden ge-
houden dient te worden aan de afspraken. Thans is 
er echter geen artikel opgenomen aan de hand 
waarvan dat mogelijk is. Om die reden stelt zij voor 
een artikel aan de nieuwe dienstverleningsovereen-
komst toe te voegen, dat daarin voorziet. 
Zij verwacht dat wethouder Maat  een fors gesprek 
zal hebben met zijn college in Leiden.  

 
De fractie van de PvdA is van mening dat er een 
artikel in de proactieve sfeer toegevoegd moet wor-
den. Ondanks intensieve informatievoorziening con-
form artikel 4 is er toch een probleem ontstaan. 
 
De fractie van de VVD vraagt zich af hoe een proac-
tieve opstelling gevangen worden in een arti-
kel?Leiderdorp heeft vele malen gevraagd om een 
maandrapportage. Zij denkt dat alleen een financiële 
werkt. 
 
De fractie van D66 vervolgt. Zij vindt de looptijd van 
het contract van twee jaar aan de lange  kant.  
Zij heeft begrepen dat Servicepunt 71 bezuinigingen 
kan opleveren. Daarover vindt zij in de toelichting 
niets terug. 
 
De fractie van het CDA noemt de overeenkomtzorg-
vuldig en uitgebreid. De bedragen die er mee ge-
moeid zijn blijven binnen de begroting.  
Een bedrijfsongeval, zoals boven genoemd, moet 
natuurlijk voorkomen worden. Daarover moet de 
wethouder serieus spreken met zijn college van 
Leiden. Het belangrijkste is echter dat mensen naar 
de arbeidsmarkt geleid worden en dat daarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen personen uit 
Leiden en Leiderdorp.   
 
De fractie van de VVD vraagt hoe het CDA kwalifi-
ceert dat de maandrapportage vorig jaar slechts 
twee maal heeft plaatsgevonden, terwijl het college 
van Leiderdorp daar enkele malen naar gevraagd 
heeft. 
 
De fractie van het CDA antwoordt dat dat inderdaad 
niet goed is. En vanzelfsprekend moet daar aan 
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gewerkt worden. Het belangrijkste blijft echter een 
goede en actieve benadering van de cliënten uit 
Leiderdorp.  
 
De fractie van BBL maakt zich zorgen over de fout 
van Leiden, die in juni is gemaakt en pas twee we-
ken geleden is gemeld. Bijkomendvoordeel is dat het 
aantal cliënten 221 is. Maar de vraag is of de sa-
menwerking met Leiden de kwaliteit heeft die de 
gemeente Leiderdorp wordt voorgehouden.  
In het voorstel wordt een verschil genoemd van  
€ 64.000,- tussen de begroting en het uitvoerings-
kosten en BBL vraagt om een verklaring van het 
college. 
De bijdrage aan Leiden voor de WSW is ruim  
€ 114.000,-. Moet dat bedrag niet ten laste worden 
gebracht van het budget WSW? 
De kosten van de sociale recherche worden voor 
2011 begroot op € 62.000,-. Is dat bedrag het resul-
taat waard, kan er op dat bedrag bespaard worden 
en hoe verhoudt zich dat tot de kosten in andere 
gemeenten? 
Om praktische redenen is er gekozen voor een ver-
lenging van de DVO met twee jaar. BBL kan zich 
daarin vinden. Deze fractie is wel van mening dat er 
garanties opgenomen moeten worden ter voorko-
ming van wanprestatie. De DVO voorziet kennelijk 
niet in een schadeloosstelling. Gaat de wethouder 
financiële genoegdoening vragen? En is hier een 
juridische basisvoor?   Gaat de wethouder aangeven 
dat dat nooit meer mag gebeuren? BBL wil voor de 
raadsvergadering een verslag van het gesprek met 
de wethouder van Leiden.  
BBL zal pas een standpunt innemen wanneer Leiden 
toezegt dat bovengenoemd garanties in de DVO in 
de vorm van een toegevoegd artikel worden opge-
nomen. 
 
WethouderMaat antwoordt dat de voorliggende DVO 
ambtelijk besproken is, voordat de fout van Leiden 
aan het licht is gekomen. Het is verleidelijk om met 
de overschrijding van het participatiebudget naar 
deze DVO te kijken, maar hij vraagt om in eerste 
instantie de hoofdlijnen daarvan te bezien. 
Hij beluistert dat de commissie daarmee in grote 
lijnen kan instemmen. 
De wethouder heeft zelf een voorkeur uitgesproken 
voor een contracttermijn van twee jaar, omdat hij 
graag wil dat de raad gedurende deze raadsperiode 
nog eens naar de DVO kijkt mede in het licht van de 
kerntakendiscussie.  
Op de vraag of deze DVO wel sterk genoeg is in het 
licht van de recente gebeurtenis antwoordt de wet-
houder dat een aantal artikelen mogelijke geschillen 
regelen, maar dat deze niet sterk zijn. Hij is het met 
de PvdA eens dat er bepalingen opgenomen zouden 
moeten worden, die voorkomen dat zaken misgaan. 
Hij zal daarom a.s. donderdag niet alleen met zijn 
collega uit Leiden spreken over maatregelen  in het 
kader van bezuiniging, maar ook over maatregelen 
in controlerende sfeer. Hij zal voorstellen een ambte-
lijke werkgroep in te stellen die zal onderzoeken hoe 
de budgetbewaking verscherpt kan worden. De wet-
houder wil dat er ten behoeve daarvan bepalingen 
worden opgenomen in de DVO of in de prestatieaf-

spraken. Het steekt vooral dat de fout pas zo laat is 
ontdekt. De wethouder zegt toe de resultaten van 
het overleg met zijn collega nog voor de raadsver-
gadering aan de raad mede te delen.  
Het toekennen van eenschadevergoeding is niet 
eenvoudig omdat de hoogte van de schade lastig te 
bepalen is. Daarnaast is de DVO een overeenkomst 
die gesloten is op basis van onderling vertrouwen. 
Het opnemen van scherpe bepalingen is dan niet 
aan de orde en het is ook maar de vraag of de te-
genpartij dan nog kiest voor samenwerking. 
 
De fractie van BBL  merkt op dat in Leiden al in juni 
bekend was dat er een foutis gemaakt. 
 
Wethouder Maat antwoordt dat de fout in juni 2010 
is gemaakt. Deze werd pas bekend bij het sluiten 
van de boeken over 2010. 
De wethouder vraagt de fractie van BBL haar techni-
sche vragen nog eens schriftelijk te stellen.  
De rol van de sociale recherche wordt steeds be-
perkter. Het aantal fraudegevallen neemt af o.a. door 
het koppelen van bestanden. De sociale recherche 
zelf houdt zich ook bezig met de vraag of deze 
dienst afgeslankt kan worden. Het is goed om op 
een later tijdstip op dit onderwerp terug te komen.  
De wethouder zal donderdag zeker tegen zijn colle-
ge zeggen dat dit nooit meer mag gebeuren.  
 
Tweede termijn 
 
De fractie van de PvdA zal het gesprek van de wet-
houder met zijn collega in Leiden afwachten.  
 
De fractie van de VVD kan zich vinden in de woor-
den van de wethouder. Zij is wel van mening dat de 
proactieve bepalingen opgenomen moeten worden 
in de DVO en niet in de prestatieafspraken.  
Zij vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan 
het feit dat Leiden maandenlang niet heeft gerappor-
teerd. Dat is geen ongelukje te noemen.  
 
Ook de fractie van BBL vindt dit laatste een belang-
rijk punt.  
Zij meent dat het besluit om het financiële gedeelte 
onder te brengen bij het SCC ook een argument is 
om de DVO voor twee jaar af te sluiten. 
 
De fractie van D66 is ook van mening dat dit soort 
fouten proactief voorkomen moeten worden. Zij 
vraagt een antwoord op haar vraag over Servicepunt 
71. 
 
De fractie van het CDA stelt dat een goede informa-
tie per kwartaal voldoende is wanneer er per kwar-
taal ook een financiële verantwoording plaatsvindt. 
 
Wethouder Maat antwoordt dat ook het college zich 
stoort aan het ontbreken van de maandrapportages. 
Daar heeft het ook diverse malen iets van gezegd. 
Hij zal dit punt a.s. donderdag nog extra onder de 
aandacht brengen. 
Er is thans sprake van een overgang naar het Servi-
cepunt 71. Financiële en juridische zaken kunnen 
gevolgen hebben voor deze DVO. Duidelijk is dat 
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Leiderdorp niet zal meebetalen aan het Servicepunt 
voor de zaken die al geregeld zijn in de DVO. 
Hij vindt het een goed idee om de budgetbewaking 
als vast onderwerp van gesprek te maken tijdens het 
bestuurlijk overleg.  
Hij zal proberen zijn collega er van te overtuigen dat 
de DVO met een aantal bepalingen moet worden 
aangevuld ter voorkoming van fouten. 
 
De commissie besluit het onderwerp in afwachting 
van de toe te voegen bepalingen te agenderen voor 
de commissie- en raadsveergaderingen van april. 
Dan zullen ook de prestatieafspraken aan de orde 
worden gesteld.  
 
10. Griffieplan 2011 
 
De fractie van de PvdA vindt het griffieplan een 
goed en nuttig document.  
Zij vraagt aandacht voor de alternatieve wijze van 
vergaderen en stelt voor dit dossier weer op te pak-
ken en het als onderwerp op de agenda te plaatsen.  
 
De fractie van het CDA noemt het griffieplan een 
goede terugblik en vooruitblik. 
Zij is van mening dat het zoeken naar een alternatie-
ve manier van vergadering een taak is voor de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing.  
Zij vraagt aandacht voor het spreekrecht voor bur-
gers en noemt de presentatieavonden nuttig. 
Het fractiespreekuur moet worden voortgezet. 
De toezeggingen zijn keurig en het nieuwe systeem 
is duidelijk.  
Het CDA ervaart werkbezoeken en bijeenkomsten 
positief en het RIS is actueel.  
 
De fractie van D66sluit zich aan bij de vorige spre-
kers. Zij pleit voor efficiëntie betreffende inspraak 
voor burgers in commissie- en raadsvergaderingen.  
Het lijkt verstandig burgers zo vroeg mogelijk in te 
laten spreken, maar zij wil burgers niet verbieden in 
te spreken tijdens de raadsvergadering, wanneer zij 
dat al tijdens de commissievergadering hebben ge-
daan.  
De digitalisering is al in een ver gevorderd stadium. 
Zij wil hier terughoudend mee zijn i.v.m. de kosten 
en stelt voor verdere plannen inclusief een kosten-
batenanalyse te ontwikkelen voor na de verhuizing 
naar het nieuwe gemeentehuis. 
 
De fractie van GL spreekt haar complimenten uit 
over dit rapport. Ook zij is van mening dat het onder-
zoek naar een alternatieve manier van vergaderen 
weer opgepakt moet worden.  
Zij steunt het voorstel om dit griffieplan op de websi-
te te plaatsen.  
 
De fractie van BBL merkt op dat de griffie naar alle 
tevredenheidfunctioneert.    
 
11. Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
 
De voorzitter van de werkgroep, mevrouw Hofman, 
geeft een toelichting. 

Zij complimenteert de leden van de werkgroep met 
de constructieve werkwijze. De werkgroep heeft in 
eerste instantie de opdracht gekregen te onderzoe-
ken hoe het contact tussen burger en bestuur verbe-
terd kan worden. Gebleken is dat het contact tussen 
burgers en bestuur staat of valt met een goede 
communicatie en het uitspreken van de verwachtin-
gen die men van elkaar heeft. 
De werkgroep legt deze notitie voor om aan te geven 
in welke richting zij oplossingen zoekt en vraagt aan 
de raad toestemming om deze verder uit te werken.   
Wanneer de werkgroep spreekt over klankbordgroe-
pen bedoelt zij geen groepen die moeten concurre-
ren met het IBO-protocol. Het is de bedoeling dat 
een klankbordgroep in een zo vroeg mogelijk stadi-
um  wordt ingezet om gerichte informatie  of  menin-
gen over voorgenomen plannen te verkrijgen om 
verwarring in het vervolg van de procedure te voor-
komen. De klankbordgroep beslist niet, maar advi-
seert. 
 
Zij vraagt de werkgroep Financiën te onderzoeken of 
interactiefbegroten tot de mogelijkheden behoort, 
waar nodig zal de werkgroep Bestuurlijke vernieu-
wingondersteuning bieden. 
Zij heeft begrepen dat er al gewerkt wordt aan een 
interactieve gemeentelijke website.  
 
De fractie van het CDA  heeft de notitie gelezen als 
een duidelijke voortgangsrapportage.  
In de tekst staat dat het politiek café betaald wordt 
uit bestaande raadsfractiebudegetten. Zij meent dat 
dat moet zijn: raadsbudget. 
Het CDA gaat akkoord met de ingeslagen weg. 
 
De fractie van de PvdA  stemt in met de voorstellen 
in de notitie en wil aan de slag gaan met enkele 
initiatieven.  
Zij stelt voor de werkgroep de opdracht te geven ook 
alternatieve manieren van vergaderen te onderzoe-
ken. 
 
De fractie van de VVD dankt voor het heldere rap-
port. De meeste voorstellen kunnen nader worden 
uitgewerkt. Een aantal zaken hebben voor de VVD 
echter nog geen prioriteit. Daarover wil zij eerst meer 
materiaal aangereikt krijgen.  
De VVD onderschrijft het belang van IBO-
gerelateerde  klankbordgroepen. Zij ziet echter op dit 
moment de toegevoegd waarde van een algemene 
klankbordgroep niet. De hooggespannen verwach-
tingen van de deelnemers vormen een risico. Ook de 
investering in tijd is groot in relatie met het resultaat. 
De VVD wil zich concentreren op de IBO-
gerelateerde klankbordgroepen.  
Deze fractie wil ook eerst nader geïnformeerd wor-
den over het nut van interactief begroten alvorens dit 
onderwerp uit te werken.  
Zij vindt het wel een goede zaak te beginnen met het 
experiment groenonderhoud. Daarbij moet aan de 
burgers wel aangegeven worden wat het plafond van 
de middelen is.  
 
De fractie van D66 complimenteert de werkgroep 
met deze notitie. Een aantal plannen zijn al in uitvoe-
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ring en zij is blij dat het politiek café weer op de 
agenda staat. 
Zij is ook blij met de klankbordgroepen. Deze bieden 
de raad de mogelijkheid om te luisteren naar bur-
gers. Het is van belang dat de leden van de algeme-
ne klankbordgroep ad random gekozen worden 
en dat dezen geen lid zijn van één van de drie ande-
re klankbordgroepen om vermenging van belangen 
te voorkomen. 
 
Wethouder Van der Eng complimenteert de werk-
groep met het rapport. Ook bij het college staat het 
contact met de burger hoog in het vaandel en de 
voorstellen in het rapport lopen synchroon met de 
plannen van het college. Het lijkt verstandig om in de 
toekomst meer samen te werken om doublures te 
voorkomen.Binnenkort worden er 4.000 adressen 
aangeschreven voor het starten van een burgerpa-
nel. De raad zal hierbij betrokken worden. 
 
De fractie van de PvdA stelt voor de vragen die aan 
het burgerpanel wordenvoorgelegd op te stellen in 
overleg met de raad.  
 
Wethouder Van der Eng neemt deze suggestie 
mee.  
Het college heeft behoefte aan contact met de werk-
groepBestuurlijke vernieuwingten behoeve van het 
op te stellen communicatiebeleidsplan.  
Hij zal de werkgroep Financiën voorstellen nog eens 
terug te komen op het interactief begroten. Het con-
tact met de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing is 
daarbij van belang. 
 
Mevrouw Hofman is blij met de complimenten. In het 
kader van het politiek café wordt wel degelijk ge-
doeld op de raadsfractiebudgetten. De werkgroep wil 
daaraan ook een financiële bijdrage leveren.  
Ook zij is van mening dat de werkgroep aandacht 
moet besteden aan alternatieve wijzen van vergade-
ren. 
De nieuwe media zijn een goed middel om met na-
me de jeugd te bereiken. Zij stelt voor dat de werk-
groep daar in een later stadium op terugkomt.  
Het experiment beeldkwaliteit is vergelijkbaar met 
het experiment groenonderhoud.  
De werkgroep heeft nog niet nagedacht over de 
samenstelling van de verschillende klankbordgroe-
pen, maar zal nadenken over de suggestie van D66.  
Zij stelt voor dat de werkgroep en het college een 
eerste afspraak maken voor overleg om doublures te 
voorkomen. Wellicht wil de wethouder zitting nemen 
in de werkgroep.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie de werk-
groep vraagt voort te gaan op de ingeslagen weg. 
Besloten wordt het onderwerp niet meer te agende-
ren voor de raadsvergadering.  
 
12. Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011 
 
De fractie van BBLvraagt waarom een aantal ge-
plande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Bestaat 
de noodzaak wel om deze alsnog uit toe voeren en 
kan dat dan in 2012? 

Eén van de wijzigingenbetreft de opstartkosten voor 
mogelijke projecten. BBL vindt het onzin om geld 
beschikbaar te stellen voor ongefundeerde veron-
derstellingen.  
 
De fractie van D66 merkt op dat voor een aantal 
posten is aangedrongen op een spoedige uitvoering 
in 2011. Een aantal andere posten worden herover-
wogen in het kader van de discussie over bezuini-
ging. Voor D66 behoort de investering beeldkwaliteit 
tot de laatste groep. De vraag is of het college met 
dit voorstel niet vooruit loopt op deze discussie. Bij 
welke posten is het mogelijk de begrotingsbehande-
ling uit te stellen tot juni, wanneer de raad een be-
sluit neemt over de Kadernota.  
 
Wethouder Van der Eng antwoordt dat de raad in 
december heeft besloten een aantal werkzaamhe-
den, die niet zijn uitgevoerd, op te nemen in de re-
serve jaarafsluiting. Deze worden nu opgenomen in 
de begroting 2011. Feitelijk loopt men hiermee voor-
uit op het veegbesluit dan wel op de resultaatbe-
stemming bij de jaarrekening. 
In de raad van december is al besproken waarom 
bepaalde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Deze 
zijn blijven liggen, omdat er andere prioriteiten wa-
ren.  
Hij wacht de woorden van D66 in de raadsvergade-
ring af over de investering beeldkwaliteit. Het college 
wil de pilot graag uitvoeren.  
De investering voor de opstart van bepaalde projec-
ten is bijvoorbeeld bedoeld voor het maken van be-
leidskaders of het doen van onderzoek ten behoeve 
van ruimtelijke projecten. Sinds de Kadernota 2009 
wordt hiervoor geld gereserveerd. Het is niet juist dat 
het geld wel uit de reserve is onttrokken, maar ver-
volgens niet beschikbaar is gesteld. Daardoor ont-
staat een onjuist beeld van het saldo. 
De wethouder wil de discussie of dit bedrag wel elk 
jaar nodig is graag aangaan; er worden niet veel 
ruimtelijke projecten meer opgestart. Hij beschouwt 
deze begrotingswijziging als een technische wijzi-
ging. 
 
De voorzitter stelt vast dat het onderwerp geagen-
deerd kan worden voor de raadsvergadering. 

 
13. Mededelingen (regio) 
 
Wethouder Van der Eng deelt mee dat de raad op 
korte termijn de twee begrotingen 2011 en 2012 van 
Servicepunt 71 krijgt voorgelegd.  
 
De fractie van de VVD gaat er gelet op de Nota ge-
bonden partijen en de afgesproken spelregels van 
uit dat de begrotingen aan de commissie en de raad 
worden voorgelegd. 
 
Wethouder Van der Eng zal daar zijn best voor 
doen.  Hij vreest dat de eerste begroting vastgesteld 
moet worden in de eerst komende AB-vergadering. 
 
De fractie van de VVD vraagt de wethouder in dat 
geval in de AB-vergadering een voorbehoud te ma-
ken.  
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14. Lijst van toezeggingen en samenvattend ver-

slag  van de commissievergadering van 17 
januari  2011 
 

Beide worden zonder wijziging vastgesteld.  
 

15. Rondvraag 
 
Geen opmerkingen. 

 
 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25h. 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de 
commissie Bestuur en Maatschappij op 4 april 2011,  
 
de Voorzitter,       de Griffier,  
 
H.K. Langenberg      J.C. Zantingh  

 

 


