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Voorzitter : Hugo Langenberg 

 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Ingekomen stukken 

 
5. Mededelingen 

 
6. Managementletter 2012 gemeente Leiderdorp & Managementletter Servicepunt71 

De raad heeft Ernst & Young de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2012 van de 
gemeente te controleren. Deze tussentijdse bevindingen zijn gerapporteerd in de 
managementletter aan het college. De managementletter zoals die aan Servicepunt71 is 
uitgebracht, is door de accountant van de gemeente Leiderdorp betrokken in de interim-
controle die zij in november bij Leiderdorp heeft uitgevoerd.  
Ter bespreking in de commissie (Managementletter Servicepunt71 wat betreft de effecten 
voor Leiderdorp). 
 
Bij de punten 6 en 7 is de accountant Ernst & Young aanwezig (technische vragen van 
te voren stellen via de mail). 
 

7. Financiële verordening Leiderdorp 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de planning en controlcyclus van de gemeente aan te 
passen. Hierbij wordt het aantal bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per 
jaar. Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari 
t/m augustus. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013. 
 

8. Visie Jeugdhulp "Iedereen doet mee" 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de 
jeugdzorg kan worden opgepakt. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013 
 

9. Subsidieplafonds 2014 
Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt dat de raad voor 1 april de 
subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. Ter besluitvorming raad 18 
maart.2013 
 

10. Notitie lokale veiligheid 2013 
Ter bespreking in de commissie notitie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid.. 
Het is de bedoeling in juni – als de uitvoeringsplannen verder gereed zijn – een informerende 
avond over veiligheid te houden, waarbij politie en brandweer aanwezig zijn.  
 

11. Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma 
programmabegroting op. De vraag aan de raad is een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. Ter besluitvorming raad 18 maart 2013. 



 
12. Accommodatiebeleid 

Brief van het college ter bespreking in de commissie. 
 

13. Lijst van toezeggingen 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting 
 
 
 
 
Leiderdorp, 21 februari 2013 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 
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College van Burgemeester en Wethouders van 

gemeente Leiderdorp 

Postbus 35 

2350 AA  LEIDERDORP 

Den Haag, 8 januari 2013 FvE/mdb/93RH5Z 

 Behandeld door: F.A. van Es RA 

Betreft: managementletter interim-controle 2012 

Geacht College, 

 

Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter 2012. Zoals 

u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie 

en de gerealiseerde vooruitgang in 2012. Uw raad heeft ons de opdracht 

verstrekt om de jaarrekening 2012 van uw gemeente te controleren. Onze 

tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze 

managementletter. 

 

In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke 

verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht 

in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van 

belang zijn voor het management en het college. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren 

aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. 

 

Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met 

respectievelijk de ambtelijke organisatie, de wethouder Financiën en de 

gemeentesecretaris. 

 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

 

w.g. drs. M.E. Westerhout- van Kimmenade RA MGA 
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1 Wat zijn onze bestuurlijke aandachtspunten? 

 1.1 Bestuurlijke aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheidsfinanciering 

onderhevig aan verandering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment nog geen 

indicatie van duurzame 

waardeverminderingen 

 

 

 

 

 

Wij onderkennen met u de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 

1 Economische omgeving 

2 Realisatie van uw bezuinigen 

3 Verbonden partijen 

4 Automatisering van uw gemeente 

5 Wet HOF/Schatkistbankieren 

 
Economische omgeving 

Op dit moment speelt een groot aantal actuele ontwikkelingen in gemeenteland. Zo heeft het nieuw gepresenteerde 
regeerakkoord consequenties voor gemeenten, waarvan nog niet duidelijk is hoe alle plannen de komende jaren hun beslag 
gaan krijgen, waaronder de afschaffing van het BCF en de invoering van de Wet Hof. Voor de korte termijn gaat in ieder geval 
de financiering voor uw gemeente veranderen door de verplichting tot schatkistbankieren. 
 

De economische crisis, de noodzakelijke (rijks)bezuinigingen en de decentralisatie van activiteiten brengen veel financiële 

onzekerheid met zich mee. Deze onzekerheden hebben mogelijk impact op de diverse bezittingen van uw gemeente. Dit betreft 

in ieder geval de waardering van de grondexploitaties. Het is ook van belang om zicht te houden op de waarde van uw 

vorderingen (debiteuren, uitstaande leningen), de risico’s uit hoofde van verstrekte garanties en de waardering van uw 

vastgoed. 

 

In de tussentijdse bestuursrapportage is reeds rekening gehouden met de waardering van de grondexploitaties en het treffen 

van eventueel aanvullende voorzieningen. Op dit moment zijn er bij het college geen indicaties voor andere waarderingsrisico’s 

bekend. Wel adviseren wij u om een analyse op te stellen waaruit blijkt dat de waardering van uw activa (vastgoed, 

grondexploitaties en vorderingen juist zijn en dat waarderingsrisico’s afdoende zijn afgedekt door middel van voorzieningen. 
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Monitoring en 

informatievoorziening 

bezuinigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheersing verbonden 

partijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van uw bezuinigingen 

De teruglopende inkomsten van het rijk hebben ook uw gemeente gedwongen tot aanzienlijke bezuinigingen. Uw raad heeft 

daarbij door middel van de Financiële Kadernota 2012-2015 een pakket aan bezuinigingen ter hoogte van € 3,6 miljoen 

vastgesteld, te realiseren tot en met 2015. De bezuinigingstaakstelling voor 2012 is gepland op € 0,6 miljoen. 

 

Door middel van de bestuursrapportages wordt de voortgang van de bezuinigingen goed gemonitord. Uw raad wordt hierbij 

periodiek geïnformeerd over de status van de nog openstaande bezuinigingen. Blijkens de bestuursrapportage 3e kwartaal 

2012 zullen de nog openstaande bezuinigingen voor 2012 binnen dit jaar worden gerealiseerd mits er op onderdelen extra 

aandacht of inspanning aan wordt besteed. De wijze waarop de bezuinigingen worden gemonitord en de wijze waarop uw raad 

daarover wordt geïnformeerd is adequaat ingericht. 

 
Verbonden partijen 

De afhankelijkheid van deze verbonden partijen is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen. Dit ziet bijvoorbeeld toe op 

uitvoering van beleid en bedrijfsvoeringstaken bij derden, waaronder het Servicepunt71 alsmede gemeente Leiden en/DZB. De 

bevindingen uit de interim-controle 2012 van Servicepunt71 geven aanleiding tot het treffen van maatregelen en verscherpte 

aandacht op de opvolging hiervan. 

 

Op dit moment wordt over het financiële belang in de vorm van bijvoorbeeld het aandelenkapitaal of financiering gerapporteerd 

in de paragraaf verbonden partijen. Er zijn echter ook andere financiële relaties in de verantwoording van verbonden partijen, 

waaronder debiteurenstanden, niet uit de balansblijkende rechten/verplichtingen en subsidiestromen richting deze verbonden 

partijen. Gelet op het belang dat deze derde partijen hebben voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen en hun relatie 

met de gemeentelijke financiën is het tijdig sturen op prestaties en ontwikkelingen van belang. Niet alleen bij de begroting en 

jaarrekening van betrokken verbonden partij maar evenzeer tussentijds bij bijzondere ontwikkelingen. 

 

Wij adviseren om de beoordeling van de (financiële)risico’s inzake verbonden partijen verder aan te scherpen. Een belangrijke 

basis is om tijdig en tussentijds informatievoorziening vanuit verbonden partijen en informatie vanuit vertegenwoordigers van 

de gemeente in het algemeen en dagelijks bestuur van de verbonden partijen te ontvangen en te analyseren. 

 

Wij attenderen u ten slotte op het tijdig maken van afspraken met derde partijen over de aanlevering van 

verantwoordingsinformatie ten behoeve van de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp. 
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Automatisering vraagt uw 

aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet HOF kan gevolgen voor 

uw investeringsbeleid 

hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisering van uw gemeente 

Automatisering en ICT zijn tegenwoordig van cruciaal belang voor gemeenten. We hebben afgelopen interim-controle 

nadrukkelijk aandacht besteed aan uw automatisering en ICT. Daarbij constateren we dat uw organisatie druk bezig is met het 

professionaliseren van de informatiemanagementfunctie. ICT is al lang geen faciliterend proces meer, maar een primair proces 

om uw organisatie te voorzien van juiste, tijdige en volledige informatie. Hier hebben zowel de organisatie als Servicepunt71 

een belangrijke rol in die ze zuiver moeten spelen. 

 

Op het gebied van uw automatisering vragen wij uw aandacht voor de beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen, het 

verbeteren van de digitale dienstverlening en de splitsing SP71-Leiderdorp. 

 
Wet HOF/schatkistbankieren 

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën. In dit wetsvoorstel is de verankering 

van de Europese regelgeving ten aanzien van het landelijke begrotingstekort geregeld, waarbij de Europese grens van 3% is 

doorvertaald naar de decentrale overheden. Bij het onveranderd aannemen van dit wetsvoorstel kan dit grote gevolgen hebben 

voor het investeringsbeleid van gemeente Leiderdorp. 

 

Met name het verschil in de toepassing van het kasstelsel bij het rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van 

baten en lasten bij gemeenten heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde 

reserves leiden tot bestedingen die meetellen in het begrotingstekort. Door het rijk worden aan gemeenten normen toegekend 

waarbinnen gemeenten mogen handelen. Overtreding van de norm kan leiden tot een boete. Op basis van de 

septembercirculaire is door het rijk berekend dat voor gemeente Leiderdorp het maximale EMU-saldo 2013 ongeveer 

€ 3,6 miljoen bedraagt. 

 

Wij adviseren u om de gevolgen van dit wetsvoorstel in kaart te brengen door op basis van de bestaande liquiditeitsprognoses 

en investeringsplanningen het toekomstige EMU-saldo te berekenen. 
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2 Waar staat uw gemeente? 

 2.1 Verbijzonderde interne controle 

De VIC is op orde De verbijzonderde interne controle (VIC) is in 2012, net als in vorige jaren, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het 
cluster Control. Gemeente Leiderdorp werkt vanuit het cluster Control op een gestructureerde wijze aan de (verbijzonderde) 
interne beheersing van de significante processen. 
 
Wij merken op dat het cluster Control van uw gemeente zowel in opzet als in werking goed functioneert en een positieve 
bijdrage levert aan de interne beheersing van gemeente Leiderdorp op het gebied van getrouwheid als op het gebied van 
rechtmatigheid. Dit betekent dat wij op een goede wijze gebruik kunnen maken van de intern verrichte 
controlewerkzaamheden. 

 2.2 Servicepunt71 

Servicepunt71 Een verandering ten opzichte van 2011 is dat een aantal processen in 2012 is ondergebracht bij Servicepunt71. Dit betreft de 

processen financieel beheer, inkopen, betalen en personeel. Daarnaast zijn ook JZ, ICT enFZ bij het Servicepunt71 

ondergebracht. Dit heeft belangrijk gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van gemeente Leiderdorp, immers een deel van de 

beheersprocessen valt niet langer onder de directe verantwoordelijkheid van de directie en het college van burgemeester en 

wethouders, maar is overgegaan naar een externe partij. De gemeente heeft nu de rol van opdrachtgever. Dat brengt een 

aantal nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het maken van afspraken over de dienstverlening, de daarmee 

samenhangende kosten en de wijze waarop door deze externe partij verantwoording wordt afgelegd en het toezicht dat de 

gemeente daarop uitvoert. 

 

De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de administratieve organisatie ligt bij Servicepunt71. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de scheidslijn/afgrenzing in de keten van processen bij de deelnemende gemeenten en het 

Servicepunt71. In de managementletter van Servicepunt71 is beschreven dat deze scheidslijn niet bij alle processen al scherp 

genoeg is gedefinieerd, als gevolg waarvan niet te realiseren verwachtingen ontstaan tussen Servicepunt71 en de 

deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid. Om de verwachtingen te 

managen en definitie van processen zo scherp mogelijk te maken en te houden is sprake van periodiek overleg tussen 

Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten, op diverse niveaus. 
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Op bestuurlijk (strategisch) niveau wordt er gesproken over de bredere kaders waarbinnen het Servicepunt71 opereert en 

welke voorwaarden daarbij op hoofdlijnen gelden. Op directieniveau (tactisch) vindt er overleg plaats tussen de directeur van 

Servicepunt71, de gemeentesecretarissen en directeuren bedrijfsvoering (verbindingsteam) van de deelnemende gemeenten 

over de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening. Op organisatieniveau (operationeel) zijn er de controllers vaktafel en 

overige vaktafels per service-eenheid, waaronder financiën. 

 

Wij adviseren gemeente Leiderdorp om de uitkomsten van deze overleggen duidelijk te vertalen naar de gevolgen die dit heeft 

voor de afspraken (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) zoals die zijn gemaakt met Servicepunt71. Voor zover 

relevant dient de dienstverleningsovereenkomst hierop te worden aangepast. 

 2.3 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor 

Uw processen zijn op orde Onze interim-controle 2012 bevestigt het beeld uit voorgaande jaren dat uw processen in de basis op orde zijn. Op onderdelen 

zijn er verbeterpunten inzake de juiste en tijdige verwerking in de financiële administratie in relatie tot Servicepunt71. Wij 

hebben een bijlage met detailbevindingen en aanbevelingen per proces opgenomen ten behoeve van de proceseigenaren. 

In de bedrijfsmonitor 2012 zoals hierna opgenomen tonen wij onze beoordeling van de verschillende processen. 

Bedrijfsvoeringsmonitor 

Proces Oordeel 

Bedrijfsvoering (Servicepunt71)  

Aanbestedingen  

Subsidieverstrekkingen  

Belastingen, heffingen en leges  

Omgevingsvergunningen 
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Grondexploitaties   

WMO  

Automatisering/ICT  

 Rood Oranje Geel Groen 

 

Het proces 

voldoet niet aan 

de te stellen 

eisen. Veel 

aandachtspunten 

voor verbetering. 

Het proces 

voldoet voor een 

belangrijk deel 

niet aan te stellen 

eisen. Meerdere 

aandachtspunten 

voor verbetering. 

Het proces 

voldoet nagenoeg 

geheel aan de te 

stellen eisen. 

Enkele 

aandachtspunten 

ter verbetering. 

Het proces 

voldoet geheel 

aan de te stellen 

eisen. 

 2.4 Bevindingen bedrijfsvoering (Servicepunt71) 

Kwaliteit werkzaamheden 

onder druk 

In 2012 is, als gevolg van de oprichting van Servicepunt71, de uitvoering van de verbijzonderde interne controle voor een 

belangrijk deel uitgevoerd door team AO/IC van Servicepunt71. De concerncontroller van gemeente Leiderdorp houdt toezicht 

op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Vanuit de managementletter van Servicepunt71 is een aantal aandachtspunten onder uw aandacht gebracht. Dit ziet onder 

andere toe op de tijdigheid en de kwaliteit van de werkzaamheden door Servicepunt71, als gevolg van personele 

onderbezetting en inzet van een aantal externe medewerkers. Verder worden aandachtspunten geconstateerd in de processen 

financieel beheer, inkopen en aanbestedingen, betalingen en personeel. 

 

Wij onderkennen de bevindingen en zijn van mening dat deze op korte termijn voor de controle 2012 moeten worden opgelost 

teneinde de risico’s voor de jaarrekening zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels heeft Servicepunt71 een plan van aanpak 

opgesteld voor het tweede halfjaar. In overleg met de concerncontroller maken wij afspraken voor de opvolging hiervan en 

bepalen wij vervolgens in overleg met de gemeente de gevolgen voor de controle(aanpak) van de jaarrekening 2012. 
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Indien nog risico’s resteren, zal afhankelijk van de impact op de jaarrekening van gemeente Leiderdorp worden bezien in 

hoeverre aanvullende werkzaamheden door gemeente Leiderdorp en/of ons moeten worden verricht. 

 

Daarnaast dringen wij erop aan dat op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt over de inhoud en tijdigheid van de 

verbijzonderde interne controle over 2013. 

 

Wij merken op dat gemeente Leiderdorp erg afhankelijk is van de door het Servicepunt71 te leveren prestaties. Met name voor 

wat betreft het samenstellen van de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp brengt het voorgaande ook belangrijke 

risico’s met zich mee en heeft uitloop van de werkzaamheden door het Servicepunt71 grote gevolgen voor het bestuurlijke 

traject. In de aanloop naar het samenstellen en controle van de jaarrekening dient dan ook frequent overleg plaats te vinden 

tussen de gemeente en het Servicepunt71 omtrent de voortgang en eventuele complicaties. Een onderdeel hiervan is ook de 

interne toetsing op de kwaliteit van de door het Servicepunt71 aan te leveren dossiers door gemeente Leiderdorp. 

 2.5 Grondexploitaties 

Crisis op de woningmarkt 

houdt aan en heeft effect op 

de waardering van de 

grondexploitaties 

 

 

 

 

Herziening GIG 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2012 blijft de crisis op de woningmarkt aanhouden. Dit heeft een grote impact op de daadwerkelijke afzet van woningen 

en daarmee ook op uw grondbedrijf. Doordat woningbouwverkopen vertragen ten opzichte van de initiële plannen, is er een 

langere tijd nodig om de boekwaarde van de grondexploitatiecomplexen terug te verdienen. Dit heeft tot gevolg dat de 

rentelast die ten laste van het complex wordt geboekt, hoger uitvalt. Daarnaast staan de verkoopprijzen onder druk door onder 

andere de verhoging van de btw. Ook ondervindt de gemeente mogelijk concurrentie van buurgemeentes en particulieren, die 

de grond voor lagere bedragen verkopen. Beide zaken hebben een drukkend effect op het uiteindelijke resultaat van de 

grondexploitatieprojecten. 

 

Hoewel wij van mening zijn dat de beheersing van de grondexploitatie op orde is, staan de grondexploitaties onder druk als 

gevolg van de moeilijke marktomstandigheden. Dit wordt ook duidelijk door gemeente Leiderdorp onderkend. Ten aanzien van 

de grondexploitaties wordt er een voorstel uitgewerkt voor de Voortgangsrapportage GIG 2012 om tot een compacte GIG te 

komen. Hierbij zal een aantal projecten, dat grotendeels afgerond is, worden afgesloten voor zover deze projecten reeds 

gerealiseerd zijn. Deelprojecten van deze projecten die nog actief zijn worden hierbij afgesplitst. Waar nodig zal een 

voorziening worden getroffen voor te verwachten verliezen. De omvang hiervan dient nog bepaald te worden en zal door 

middel van de GIG 2012 gerapporteerd worden en uiteindelijk ook in de jaarrekening 2012 tot uitdrukking komen. 
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In 2013 zal de jaarlijkse, uitgebreide actualisatie en doorrekening van de individuele projecten worden uitgevoerd. Gezien de 

negatieve marktontwikkelingen beschouwen wij de waardering van de grondexploitaties als een hoog risico voor gemeenten. 

Wij hebben met uw organisatie afgesproken voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole de doorrekening van de exploitaties te 

bespreken en de hierbij gehanteerde parameters te toetsen. Op deze wijze kunnen de uitkomsten tijdig worden vertaald naar de 

jaarrekening 2012. 

 2.6 Evaluatie ‘‘in control’‘ 

Leiderdorp in control Op basis van onze tussentijdse controle 2012 constateren wij dat gemeente Leiderdorp het financieel beheer en het 

rechtmatigheidsbeheer op orde heeft. Belangrijke aandachtspunten zijn onderkend op de bedrijfsvoeringprocessen die zijn 

ondergebracht bij Servicepunt71. 
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3 Scan informatietechnologie 

 3.1 Inleiding 

Inleiding In dit hoofdstuk gaan wij in op onze bevindingen met betrekking tot de digitalisering van gemeente Leiderdorp. Momenteel zien 

wij de volgende belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering waarvoor wij uw aandacht vragen: 

► Beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen. 

► Verbeteren van de digitale dienstverlening. 

► Splitsing SP71-Leiderdorp. 

► Beoordeling belastingapplicatie. 

 3.2 Beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen 

Beveiligingsrichtlijn voor 

webapplicaties 

In een brief die u in februari 2012 van de VNG heeft ontvangen wordt u geattendeerd op de kortgeleden gepubliceerde ‘‘ICT-

beveiligingsrichtlijn voor webapplicaties’‘ van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Deze richtlijn is tot stand gekomen 

aan de hand van best practices van het NCSC in samenwerking met onder andere Ernst & Young. Logius heeft deze richtlijn ter 

hand genomen en de ‘‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’‘ afgekondigd. Per eind 2013 moeten gemeenten een rapport 

opleveren aan Logius waarin ze verantwoording afleggen over de norm. De norm moet worden getoetst door een EDP-auditor. 

 

Wij hebben vastgesteld dat gemeente Leiderdorp over drie DigiD koppelingen beschikt. De gemeente is voornemens om dit 

aantal te reduceren tot twee koppelingen. Verder is begin 2013 een meeting ingepland voor het opstellen van een plan van 

aanpak om zo eind 2013 aan de DigiD beveiligingsassessment te voldoen. Belangrijke aandachtspunten voor deze meeting 

betreffen ondermeer: 

► Welke onderdelen kunnen in combinatie met SP71 en haar deelnemers worden uitgevoerd en/of dienen door Leiderdorp 

zelf te worden opgepakt? 

► In hoeverre kan de DigiD beveiligingsassessment worden gecombineerd met andere verplichte audits zoals de 

jaarrekeningcontrole en de GBA-audit? 
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Wij adviseren u op korte termijn samen met onze EDP-auditor vast te stellen in hoeverre gemeente Leiderdorp nu al voldoet 

aan de ‘’Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’’. Op deze manier bent u tijdig voorbereid om Logius aan te tonen dat u 

adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. 

 3.3 Status digitale dienstverlening 

Digitale dienstverlening Sinds 2006 beoordeelt Ernst & Young jaarlijks de volwassenheid van de digitale dienstverlening van alle 415 Nederlandse 

gemeenten. Per gemeente is onderzocht in welke mate de burger interactief producten kan afnemen. Verder zijn andere 

belangrijke aspecten van digitale dienstverlening onderzocht zoals de effectiviteit van de zoekmachine, de response van 

gemeenten op e-mail en het gebruik van DigiD. 

 

Gemeente Leiderdorp scoort ten aanzien van de digitalisering van burgerproducten lager dan de gemiddelde gemeente. De 

gemeente heeft hogere score behaald ten aanzien van de effectiviteit van de zoekmachine. Dit geldt ook voor het reageren op 

vragen via e-mail. 
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De gemeente zou haar dienstverlening kunnen verbeteren door meer producten interactief via de website aan te bieden. In de 

bijgaande grafiek presenteren wij de resultaten van gemeente Leiderdorp in relatie tot de buurgemeenten Leiden en 

Zoeterwoude. 

 

Verder is onderzocht of gemeenten het gebruik van het digitale loket stimuleren door prijsdifferentiatie te hanteren ten 

opzichte van de reguliere kanalen zoals het fysieke loket. Landelijk gezien is gemeente Leiderdorp op dit onderwerp geen 

voorloper. De burger betaalt voor een uitreksel uit het GBA aan het fysieke en digitale loket dezelfde prijs. Slechts 15% van de 

Nederlandse gemeenten biedt bijvoorbeeld momenteel online een uittreksel GBA goedkoper aan dan via het fysieke kanaal. 

 3.4 Splitsing SP71-Leiderdorp 

Verantwoordelijkheden en 

taken verduidelijken 

Voor het beheer van applicaties geldt dat bepaalde onderdelen, zoals het netwerkbeheer en het uitvoeren van back-ups, door 

Servicepunt71 worden uitgevoerd. Ten aanzien van de onderdelen wijzigingsbeheer en logische toegangsbeveiliging valt het 

ons op dat binnen Leiderdorp nog onduidelijkheid bestaat bij wie de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd. Deze 

onduidelijkheid heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de verwachting bestaat dat Servicepunt71 volledig verantwoordelijk is voor de 

beheersing van het wijzigingsbeheer terwijl in de praktijk delen daarvan, zoals welke gebruikers een wijzigingsverzoek mogen 

indienen, onder de verantwoordelijkheid vallen van gemeente Leiderdorp. 

 

Wij adviseren u om een taken- en verantwoordelijkhedenmatrix op te stellen waarin zowel de beheersing van de applicatie als 

de uitvoering van het proces beschreven staat en welke onderdelen bij Leiderdorp en welke bij Servicepunt71 zijn belegd. Wij 

adviseren u verder de taken en verantwoordelijkheden matrix af te stemmen met Servicepunt71 en deze matrix ook op te 

nemen in de geldende afspraken (de dienstverleningsovereenkomst) die zijn gemaakt met Servicepunt71. 
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 3.5 Beoordeling belastingapplicatie 

Beoordeelde applicatie In deze paragraaf hebben wij de belangrijkste bevindingen opgenomen naar aanleiding van de door ons verrichte 

werkzaamheden naar de IT beheersing van de applicatie GISVG (als ondersteuning van het belastingproces). In de bijlage 

hebben wij per bevinding aangegeven welk risico de gemeente loopt en wat onze aanbeveling is voor het reduceren van het 

risico. Samengevat hebben de bevindingen betrekking op: 

►  Vastleggen in hoeverre wijzigingen in de applicatie structureel worden getest en worden geaccordeerd; 

►  Aanscherpen van de eisen die aan wachtwoorden moeten worden gesteld; 

►  Vastleggen van aanvragen gericht op het toekennen, muteren en intrekken van rechten; 

► Uitvoeren van back-ups en recoverytesten bij Servicepunt71. 
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Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen 

 In onderstaande tabel noemen wij de belangrijkste bevindingen en aandachtpunten naar aanleiding van onze interim-
controle. 

 Wij hebben hierbij de volgende risico-indeling aangehouden. 

 

Risico Hoog 

Risico Midden 

Risico Laag 

 

Deze prioriteitstelling wordt beïnvloed door de factor omvang van het risico. 
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Proces: bedrijfsvoering (Servicepunt71) 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Midden 

Advies 

1 Financieel beheer: 

► de functiescheiding bij aanmaken/wijzigen crediteurenstamgegevens 

is niet adequaat ingericht, waardoor het risico bestaat dat er 

ongeautoriseerde wijzigingen plaatsvinden in de 

crediteurenstamgegevens; 

► ten aanzien van het proces memoriaalboekingen kan niet gesteund 

worden op een systeemgerichte controle-aanpak als gevolg van het 

ontbreken van autorisatie door de budgethouder en het ontbreken 

van deugdelijke onderbouwing. 

In onderling overleg tussen uw organisatie en Servicepunt71 zijn afspraken 

gemaakt over de opvolging hiervan. Hiervoor is een extra interim-controle 

bij Servicepunt71 gepland in december 2012. Daarna zal opnieuw worden 

bepaald of en in hoeverre de werkzaamheden toereikend zijn uitgevoerd. 

In ieder geval wordt door het Servicepunt71 extra aandacht besteed aan: 

► de toetsing van de stamgegevens crediteuren op basis van een 

aanvullende query; 

► extra controle op de rechtmatigheid van aanbestedingen; 

► een aanvullende analyse op de betalingen; 

► herziene controle op de juistheid van de autorisatie/parafen. 
2 Inkopen en aanbestedingen: 

► er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van een 

contractenregister, waardoor het risico bestaat dat er geen inzicht is 

ten aanzien van aflopende contracten, zodat aanbestedingen niet 

tijdig ingang worden gezet. 

3 Betalingen: 

► er zijn in de opstartfase een groot aantal handmatige betalingen 

verricht waardoor het risico bestaat dat er dubbele betalingen 

hebben plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 



  Pagina 16 
 Managementletter 2012 
 Gemeente Leiderdorp 
 

 Bijlage 2 
 

 

 

 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Midden 

Advies 

4 Personeel: 

► geen (zichtbare) controle op de juistheid van de parafen, in 

combinatie met het mandatenregister, op relevante 

procesdocumenten door het ontbreken van een actuele parafenlijst 

waardoor het risico bestaat dat er ongeautoriseerde mutaties en 

toekenningen in de personeels- en salarisadministratie worden 

verwerkt; 

► geen zichtbare controle plaats op de verwerking van aan- en 

afmeldingen bij het ABP en/of overige instanties waardoor het risico 

bestaat dat aan- en afmeldingen niet juist, tijdig en volledig worden 

doorgevoerd. 

 
Proces: subsidieverstrekkingen 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Naleving termijnen 

Termijnen, zoals gesteld in de verordeningen, werden door gemeente 

Leiderdorp niet altijd nageleefd. Op basis van de uitgevoerde interne 

controlewerkzaamheden blijkt dat: 

► het subsidieprogramma voor 2012 niet tijdig is vastgesteld; 

► twaalf van de zestien subsidievaststellingen niet tijdig zijn 

vastgesteld. 

Hoewel in de subsidieverordening geen consequenties zijn verbonden aan 

het te laat verlenen en/of vaststellen van de subsidies, adviseren wij de 

gestelde termijnen in acht te blijven nemen door een striktere 

voortgangsbewaking toe te passen. Met de inwerkingtreding van de Wet 

dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen heeft het niet voldoen aan de 

gestelde termijnen mogelijke financiële gevolgen. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen het subsidieprogramma en de subsidieverleningen 

met de financiële administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt 

worden door onjuiste boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 
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Proces: belastingen, heffingen en leges 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie GISVG en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door 

achterstanden, die zijn veroorzaakt door te late aanlevering aan het 

SP71. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om te bewaken dat de achterstanden tijdig 

worden bijgewerkt. 

2 Relatie G-Kas met subadministraties 

De aansluiting tussen de subadministratie G-Kas en de aantallen volgens 

de subadministraties RAAS, RDW, etcetera leidt tot verschillen. 

Wij adviseren u de aansluiting periodiek intern te bewaken om zo tijdig 

aansluitingsverschillen te verklaren. 

 
Proces: omgevingsverguningen 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Geen automatische koppeling met de financiële administratie 

Vanuit de subadministratie SBA is er geen automatische koppeling met 

de financiële administratie. 

Wij adviseren u de automatische koppeling met de financiële administratie 

te effectueren. 

Deze koppeling wordt nu getest bij gemeente Oegstgeest. 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie SBA en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door enerzijds 

achterstanden in verwerking bij SP71 en anderzijds door onjuiste 

boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om te bewaken dat de achterstanden tijdig 

worden bijgewerkt en om de onjuiste boekingen te corrigeren. 
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Proces: WMO 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 De controle op de verantwoording PGB bestedingen 2011 is inmiddels 

afgerond. 

De controle op de afronding vindt binnenkort plaats. 

 

Wij adviseren u om de controle voor 2012 in het voorjaar van 2013 uit te 

voeren en inzichtelijk te maken in hoeverre 

terugvorderingensbeschikkingen over 2012 afgegeven dienen te worden. 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie Tcare en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door onjuiste 

boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om de onjuiste boekingen te corrigeren. 

 
Proces: automatisering/ICT 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Het is niet controleerbaar in hoeverre wijzigingen structureel worden 
getest en worden geaccordeerd 

Wij hebben vernomen dat wijzigingen, zoals releases en updates, wel 

worden getest maar dat daar geen vastleggingen van plaatsvinden. Ook 

ontbreekt een testplan of testprocedure zodat niet kan worden ingezien 

welke onderdelen zijn getest. Beide bevindingen hebben als gevolg dat 

niet inzichtelijk kan worden gemaakt welke testwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd en welke bevindingen, gedurende testen, zijn geconstateerd 

en van opvolging zijn voorzien. Door deze tekortkomingen wordt niet 

voldaan aan een belangrijke voorwaarde om te kunnen steunen op 

geprogrammeerde controls binnen de applicatie. 

 

Wij adviseren u om op basis van een risicoanalyse in kaart te krijgen wat de 

belangrijkste key-controls zijn in de applicatie GISVG. Deze analyse moet 

resulteren in een standaard testplan met daarin ondermeer de belangrijkste 

kritische functionaliteit die per wijziging moet worden getoetst. Daarnaast 

adviseren wij u de uitgevoerde testwerkzaamheden vast te leggen en te 

bewaren. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

Het risico bestaat dat belangrijke kritische functionaliteit onvoldoende 

zijn getest waardoor belangrijke controls in de applicaties, zoals 

invoercontroles, bestaanscontroles of functiescheiding gerelateerde 

controles, niet (langer) betrouwbaar functioneren. 

2 De eisen aan de wachtwoorden zijn onvoldoende  

Wij hebben vastgesteld dat de wachtwoordinstellingen, voor het 

verkrijgen van toegang tot GISVG van onvoldoende niveau zijn. Zo wordt 

wel afgedwongen dat het wachtwoord om de 180 dagen moet worden 

gewijzigd maar worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan een 

minimale wachtwoordlengte of het niet kunnen hergebruiken van 

voorgaande wachtwoorden. 

 

Het risico bestaat dat een gebruiker het wachtwoord kan raden van een 

collega en onder zijn/haar account onterechte handelingen kan 

uitvoeren in de applicatie zoals het aanpassen van tarieven. Dit risico 

wordt wel als laag ingeschat vanwege het beperkt aantal accounts in 

GISVG. 

Wij adviseren u om de wachtwoordinstellingen van de applicatie GISVG te 

verbeteren zodat deze voldoen aan de volgende vereisten: 

► Minimale wachtwoordlengte van acht karakters. 

► Verplicht periodiek wijzigen om de 90 dagen. 

► Voorgaande tien wachtwoorden mogen niet worden hergebruikt. 

► Na drie foutieve inlogpogingen wordt het account geblokkeerd. 

3 Aanvragen gericht op het toekennen, muteren en intrekken van 
rechten worden niet vastgelegd 

Wij hebben vastgesteld dat aanvragen gericht op het toekennen, 

muteren en intrekken van rechten van gebruikers niet worden 

vastgelegd. Hierdoor is het voor ons niet vast te stellen of rechten van 

nieuw aangemaakte gebruikers op basis van het ‘‘need-to-know’‘ principe 

zijn toegekend en/of dat accounts tijdig zijn geblokkeerd. 

 

Het risico bestaat dat gebruikers over meer rechten beschikken dan dat 

vanuit hun functie is benodigd. Vanwege het beperkt aantal gebruikers 

in de applicatie schatten wij dit risico wel als laag in. 

Wij adviseren u elke aanvraag, gericht op het toekennen, muteren en 

intrekken van rechten van gebruikers vast te leggen en te bewaren. 

Vanwege de beperkte omvang zou dit kunnen door bijvoorbeeld de 

aanvragen per mail te laten plaatsvinden en deze mails op één plek te 

bewaren. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

4 Uitvoeren van back-ups en recovery testen 

Het uitvoeren van back-ups en recovery testen is belegd bij SP71. Ten 

tijde van het uitbrengen van deze interim letter zijn de werkzaamheden 

bij SP71 nog niet afgerond. 

Wij zullen deze werkzaamheden op een later moment, maar voor de 

balanscontrole, uitvoeren en daarover rapporteren in het 

accountantsverslag. 
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Reikwijdte en controleaanpak 

 Reikwijdte werkzaamheden 

 In het kader van de door de raad aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente  

Leiderdorp brengen wij u hierbij verslag uit van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de 

tussentijdse controlewerkzaamheden, die wij onlangs hebben uitgevoerd. 

 Bij de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve organisatie en het daarvan deeluitmakende 

systeem van interne controle van uw gemeente. In dit verband hebben wij de opzet en bestaan van de administratieve 

organisatie op een aantal door ons noodzakelijk geachte punten onderzocht. Wij wijzen u erop dat onze controle niet was 

gericht op het vormen van een oordeel over de administratieve organisatie als zodanig. De in deze managementletter 

opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd. 

 

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp. Ze 

zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brief zijn 

daarom beperkt tot de punten die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden 

aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan hebben wij u daarover onmiddellijk 

gerapporteerd. 

 

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad 

heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- 

en rapporteringstolerantie. 

  



 

 

 

 

 Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelsonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening 

(% lasten) 

< 1% >1% < 3% - > 3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

< 3% >3% < 10% > 10% - 

 

Op basis van de begroting 2012 van gemeente Leiderdorp betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan 

fouten in de jaarrekening van € 0,8 miljoen en een totaal van onzekerheden van € 2,4 miljoen de goedkeurende strekking van 

de controleverklaring niet zullen aantasten. De rapporteringstolerantie is, zoals met u overeengekomen, gesteld op € 50.000. 

 

Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. 

Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie van 

€ 50.000. Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. 

 Controleaanpak 

 In overeenstemming met de wet1 resulteert onze accountantscontrole in het afgeven van een controleverklaring zowel met 

betrekking tot de rechtmatigheid van het financieel beheer (worden de financiële beheershandelingen conform de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving verricht) als met betrekking tot de getrouwheid (het getrouwe beeld van de financiële 

positie en het saldo van de baten en lasten). 

 

Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij de tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van 

de door ons als significant aangemerkte processen binnen gemeente Leiderdorp terwijl bij de eindejaarscontrole de posten in 

de jaarrekening centraal staan. De identificatie van de significante processen vindt plaats op basis van risicoanalyse. 

 

 

                                                   
 
 
1 Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) 



 

 

 

 

Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van deze processen in kaart gebracht (hoe is de 

administratieve organisatie en de interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze processen vastgesteld 

(worden de procedures zoals beschreven ook in de praktijk gebracht). 

 

Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals die in de processen zijn opgenomen, dienen wij ten 

slotte vast te stellen dat deze maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het toetsen van de werking). 

 Hierbij steunen wij op de interne controlewerkzaamheden zoals deze in uw opdracht door Servicepunt71 worden uitgevoerd In 

deze managementletter rapporteren wij u de uitkomst van het eerste halfjaar. De controles over het tweede haljfaar worden 

begin 2013 uitgevoerd. 

 In het verslag van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole komen de eventueel aanvullende bevindingen aan 

bod. 
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Actuele ontwikkelingen 

 Regeerakkoord VVD – PvdA 

 Het nieuwe kabinet Rutte II heeft op 29 oktober 2012 haar regeerakkoord gepresenteerd. De belangrijkste besluiten en 
voornemens zijn: 

► In het kader van de WMO worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, 

begeleiding en verzorging. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor 

degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeenten wordt een ruime 

beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Daarnaast 

komt er binnen de WMO een plicht tot hergebruik van rolstoelen en scootmobielen. 

 

► Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2014 wordt 

ingevoerd. Deze Participatiewet voegt de WWB, WSW en een deel van de Wajong samen. Instroom in de WSW in zijn huidige 

vorm van voorwaarden wordt gestopt. Gemeenten krijgen binnen de kaders van de participatiewet de ruimte om beschut 

werk zelf te organiseren als voorziening. De IAOW zal per 1 januari 2014 komen te vervallen. Ten slotte zal in de WWB 

worden vastgelegd dat de uitkering tijdelijk wordt gestopt als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. 

 

► Het participatiebudget zal worden gekort. De korting zal voor 30% worden verhaald op het re-integratiebudget van het 

UWV en voor 70% op het participatiebudget van gemeenten.  

 

► Het BTW-compensatiefonds zal worden afgeschaft. Met ingang van 2014 kunnen geen vorderingen meer ontstaan bij het 

BTW-compenstatiefonds, aangezien het fonds wordt afgeschaft met ingang van 2015. De middelen uit het BTW-

compensatiefonds worden overgeheveld naar het Gemeentefonds (en Provinciefonds) waarbij er een taakstellende 

structurele korting van 350 miljoen zal plaatsvinden. 

 

► Voor de lange termijn heeft het nieuwe kabinet gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen. Dit heeft 

gevolgen voor het overleg en de vormgeving van decentralisaties en financieringsarrangementen. 
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Het doel is om in 2025 tot een resterend aantal gemeenten van 100-150 te komen. 

 

► Tot slot gaan decentrale overheden in 2013 verplicht schatkistbankieren. Dit leidt tot een daling van de Nederlandse schuld 

en daarnaast worden de risico’s van beleggen voor decentrale overheden gereduceerd. 

 Ontwikkelingen binnen het sociale domein 

 ► Door de val van het kabinet Rutte I zijn bezuinigingen op het sociale domein van circa € 2,3 miljard niet gerealiseerd. Onze 

verwachting is (op basis van analyse van politieke partijprogramma’s en lopende ontwikkelingen) dat het nieuwe 

regeerakkoord er op gericht zal zijn bezuinigingen te realiseren in het sociale domein. De ingezette decentralisaties rond 

werken naar vermogen en dagbesteding zullen, mogelijk gewijzigd, alsnog worden ingezet. 

 

► Gemeenten zullen na 2014 extra financieel worden geconfronteerd met resultaten die worden geboekt rond re-integratie 

WWB. Per 1 januari 2014 is nieuw verdeelmodel voorzien waarbij de prikkels op ‘‘goed gedrag’‘ (lees uitstroom) sneller en 

meer worden beloond. Dit betekent dat de aansturing van activiteiten rond re-integratie des te meer van belang wordt. Dit 

zal consequenties hebben voor de manier waarop Sociale diensten en SW-bedrijven moeten presteren en samenwerken. 

 

► Tegelijkertijd blijft het van groot belang om risico’s rond rechtmatigheid in de uitvoering scherp te krijgen. Op basis van 

verschillende onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld de toekenning van WWB-uitkeringen relatief vaak op een onrechtmatige 

manier geschiedt. Voorschotten worden onrechtmatig toegekend zonder er een uniform en objectief afwegingskader wordt 

gebruikt. In de praktijk blijkt het lastig onrechtmatig uitgekeerde voorschotten terug te halen. 

 

► Hetzelfde geldt voor de doelmatigheid van de uitvoering. Onze ervaring is dat de kwaliteit van de managementinformatie 

waarmee wordt gestuurd, vaak voor verbetering vatbaar is. Een veelgebruikte kpi is de gemiddelde doorlooptijd van de 

behandeling van Aanvraag Levensonderhoud. Er zijn situaties bekend waarbij de norm wordt behaald, alleen omdat de 

aanvragen die direct ongeldig zijn, meetellen in het gemiddelde. Deze aanvragen hebben een minimale doorlooptijd. De 

aanvragen die wél in behandeling worden genomen, blijken juist een bijzonder lange doorlooptijd te hebben en voldoen niet 

aan de norm. 
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Een analyse van de informatie waarop managementinformatie (kpi’s) is gebaseerd, kan dergelijke foute aannames 

voorkomen en de sturing van de uitvoering aanzienlijk verbeteren. Lean Management kan hierbij van nut zijn. 

 

► Het rijk stelt geen compensatie voor reeds gemaakte herstructureringskosten van SW-bedrijven. Deze kosten zullen dus 

direct drukken op de eigen begroting. In veel regio’s zijn er fundamentele en langdurende transities voorzien waarbij 

sociale diensten en SW-bedrijven op een nieuwe manier gaan samenwerken en gaan bezuinigen. Het verdient aanbeveling 

om de toekomstige kosten van deze transitie te heroverwegen, doordat de herstructureringsfaciliteit (vooralsnog) is 

ingetrokken. 

 

► Onderdeel van de transitie zal zijn dat er extra inkomsten zijn voorzien (meer mensen naar buiten) en minder kosten door 

het afstoten van Produkt-Markt-Combinaties (vaak bedrijfsonderdelen) door SW-bedrijven. Door vertraging van invoering 

van nieuwe regelgeving bevelen we aan om te herijken of de ambities om met minder kosten, meer inkomsten te genereren 

nog altijd realistisch zijn. Een onrealistisch beeld zal consequenties hebben voor de solvabiliteitspositie en cash flow van 

SW-bedrijven, waardoor alsnog onvoorziene tekorten kunnen ontstaan. Tegelijkertijd blijft de noodzaak voor transitie 

bestaan; om onvoorziene tekorten en tegenslagen door vertraging te voorkomen blijft het van belang de reorganisatie/ 

transitie goed te (blijven) monitoren en besturen. 

 Regionale Uitvoeringsdienst 

 Gemeenten en provincies gaan samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) om de kwaliteit van de 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te 

verbeteren. Door het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG is bevestigd dat de Regionale Uitvoeringsdiensten per 

1 januari 2013 opgericht moeten zijn. Dat betekent dat er voor die tijd nog het nodige dient te gebeuren. Het ministerie kan 

gemeenten die niet bereid zijn om deze afspraken per begin 2013 na te komen, van hun bevoegdheden ontheffen. Dat betekent 

dat gemeenten niet langer bevoegd zouden zijn om vergunningen te verlenen en te handhaven voor milieuaspecten. 

 

Met de oprichting van de RUD’s is landelijk een totale investering gemoeid van afgerond € 182 miljoen. Door een oplopende 

efficiencywinst wordt beoogd dit bedrag binnen zes jaar terug te verdienen. 
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Na die zes jaar leveren de RUD’s een structurele besparing op van € 44 miljoen per jaar, waarvan € 24 miljoen ten goede komt 

aan gemeenten en € 20 miljoen aan provincies. Aangezien de oprichtingskosten aanzienlijk kunnen oplopen voor gemeenten, is 

er door de VNG en IPO een tegemoetkoming gevraagd voor de oprichtingskosten, zodat de terugverdienperiode teruggebracht 

kan worden. Het ministerie wil echter eerst overige alternatieven geïnventariseerd hebben om de terugverdienperiode tot een 

acceptabel niveau terug te brengen, bijvoorbeeld door de inbreng van meer taken bij de RUD’s. Binnenkort zal tijdens een 

bestuurlijk overleg tussen betrokken partijen opnieuw naar de alternatieven gekeken worden. 

 

Gemeente Leiderdorp is aangesloten bij de Regionale uitvoeringsdienst West-Holland. 

 WOPT wordt WNT 

Openbaarmaking beloningen 

bestuurders 

De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking op persoonsniveau van de bezoldiging van topfunctionarissen, een 
maximum aan die beloning van: 
Bestuurders: 

► toezichthouders (raad van commissarissen of raad van toezicht), 

► de hoogste leidinggevenden (managementteam), en 

► bepaalde ingehuurde derden. 

 
Voor bestuurders en hoogste leidinggevenden zijn tevens grenzen gesteld aan de contractuele ontslagvergoeding (€ 75.000). 
Een overschrijding van het beloningsmaximum — circa € 225.000 op fulltime jaarbasis, inclusief loon in natura (zoals de auto 
van de zaak) en inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie — is voor dat deel onverschuldigd betaald en moet door de 
betrokkene worden terugbetaald. Niet terugbetaalde overschrijdingen moeten door ons bij de minister worden gemeld. 
 
Het beloningsmaximum voor toezichthouders is 5% (circa € 11.250 per jaar) en voor de voorzitter van het toezichthoudende 
orgaan 7,5% (circa € 16.875). 

 
De WNT zal van toepassing zijn op aanstellingen en op arbeidscontracten die zijn gesloten ná de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet. De WNT kent een eerbiedigende werking van vier jaar (2013 tot en met 2016) na inwerkingtreding van de WNT, 
voor contracten die al bestonden op 6 december 2011. Dit is de datum waarop de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft 
aangenomen. Daarna moet de beloning in de drie volgende jaren (2017, 2018, 2019) stapsgewijs worden afgebouwd, zodat in 
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jaar acht (2020) de bezoldiging het maximum niet meer overschrijdt. 
Deze eerbiedigende werking geldt niet voor zover bezoldigingen en bestaande contracten zijn aangepast ná 6 december 2011. 

 
Wij adviseren gemeente Leiderdorp om tijdig de gevolgen in kaart te brengen van de nieuwe Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2013, afhankelijk van goedkeuring door 
de Eerste Kamer. 

 Uitbreiding belastingplicht overheidsbedrijven 

Uitbreiding belastingplicht 

overheidsbedrijven 

Op 11 mei 2012 heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven aan de Eerste en 

Tweede Kamer gezonden. Deze notitie is onderdeel van het langlopende proces van de herziening van de belastingpositie van 

overheidsbedrijven, met name op het gebied van de vennootschapsbelasting. Het belangrijkste doel van de voorgenomen 

herziening is zo veel mogelijk te voorkomen dat overheidsbedrijven een concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen 

vennootschapsbelasting betalen. Dit wordt niet alleen vanuit economisch oogpunt onwenselijk geacht, maar is tevens in strijd 

met Europese staatssteunregels. 

 

In de Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd: 

(i) alle indirecte overheidsbedrijven (zoals BV’s en NV’s) integraal te willen belasten voor de vennootschapsbelasting; en 

(ii) overheden te willen verplichten hun concurrerende activiteiten in te brengen in een (belaste) BV of NV. 

 

Ook voor aan de overheid gelieerde stichtingen en verenigingen zou belastingplicht kunnen ontstaan door de concurrerende 

activiteiten (mits zij fiscaal gezien een onderneming drijven). 

 

Opvallend is dat dit onderwerp na de val van het Kabinet niet controversieel is verklaard en dat tijdens de eerste behandeling in 

de Tweede Kamer deze zomer is aangedrongen op een snelle invoering van de beoogde wettelijke regeling. Dat alles doet 

vermoeden dat de invoering relatief snel zal plaatsvinden. Het gerucht gaat dat de beoogde ingangsdatum 1 januari 2014 zou 

zijn. De komende periode zullen diverse consultatierondes  plaatsvinden met onder andere de ministeries, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. 
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Het moge duidelijk zijn dat de voorgenomen wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben, zowel in financieel opzicht als voor de 

juridische structuur van uw organisatie. Om hierop zo goed mogelijk te kunnen anticiperen is het essentieel tijdig actie te 

ondernemen. Zo kan het bijvoorbeeld raadzaam blijken de juridische structuur of de wijze van financiering aan te passen. Ook 

zal nadrukkelijk aandacht moeten worden geschonken  aan de zakelijkheid van opbrengsten- en kostentoerekening tussen de 

verschillende activiteiten en rechtspersonen. 

 

Wij raden daarom aan om in de komende periode de te verwachten impact van de voorgenomen wijzigingen in beeld te krijgen. 

Dit stelt u in staat waar nodig tijdig te anticiperen ten aanzien van uw structuur, maar ook om een strategie te ontwikkelen voor 

de behartiging van uw belangen tijdens de geplande consultatieronde van de staatssecretaris. 

Crisisheffing over loon 2012 

 

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige belasting (zgn. crisisheffing) betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige 

dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan 

€ 150.000. Deze eenmalige heffing moet de schatkist € 500 miljoen opleveren. 

 

Wij adviseren het college te onderzoeken voor welke personeelsleden deze heffing van toepassing is en de gevolgen hiervan te 

verwerken in de jaarrekening 2012. 
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1. 
Managementletter gemeente Leiderdorp 

Geachte leden van de Raad, 

Op 9 januari heeft de gemeente de definitieve managementletter ontvangen van Ernst & 
Young naar aanleiding van de door hen uitgevoerde interim-controle in november en 
uitgevoerde scan informatietechnologie in december 2012. De managementletter is op 15 
januari in het college besproken. 

Conform het Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening, zoals door de 
raad op 8 oktober 2012 vastgesteld, wordt de managementletter u ter informatie voorgelegd. 
Daarbij geven wij de volgende reactie mee op de door de accountant in de managementletter 
opgenomen conclusies en aanbevelingen. Hierbij volgen wij de indeling van de 
managementletter in de volgende drie hoofdstukken: bestuurlijke aandachtspunten (H1), waar 
staat de gemeente (H2) en uitgevoerde scan naar de informatietechnologie (H3). 

Bestuurlijke aandachtspunten 

De in dit hoofdstuk door Ernst & Young genoemde aandachtspunten worden herkend en de 
genoemde aanbevelingen worden opgevolgd. Het gaat om het volgende: 

• Het opstellen van een analyse waaruit blijkt dat de waardering van de activa (vastgoed, 
grondexploitaties en vorderingen) juist zijn en dat waarderingsrisico's afdoende zijn 
afgedekt door middel van voorzieningen. 
Reactie: Dit wordt standaard bij het opstellen van de jaarrekening meegenomen en zal dit 
jaar extra aandacht krijgen. 
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• Het verder aanscherpen van de beoordeling van de (financiële) risico's inzake verbonden 
partijen. 
Reactie: In de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening worden altijd al de 
risico's van de verbonden partijen meegenomen. Vanaf 2012 zal in de paragraaf 
weerstandsvermogen afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt welk deel van de risico's 
betrekking heeft op de verbonden partijen. 
Een bijzonder risico bij de jaarrekening over 2012 ligt bij Servicepunt71. De bevindingen 
uit de interim-controle van Servicepunt71 gaven en geven aanleiding tot het treffen van 
maatregelen en verscherpte aandacht op de opvolging daarvan. Hierop wordt in het 
vervolg (zie onder waar staat de gemeente) nader ingegaan. 

• Op het gebied van automatisering wordt aandacht gevraagd voor de beveiliging van de 
met DigiD ontsloten kanalen, het verbeteren van de digitale dienstverlening en de 
splitsing SP71 -Leiderdorp. Dit is door Ernst & Young verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van 
de managementletter. 

• Met betrekking tot de wet HOF wordt geadviseerd om de gevolgen van dit wetsvoorstel in 
kaart te brengen. 
Reactie: De inventarisatie van de gevolgen zal in SP71 -verband worden gemaakt. Aan de 
hand daarvan zal een plan worden opgesteld om het Leiderdorps EMU-Saldo periodiek te 
monitoren om zo eventuele gevolgen direct bij de advisering inzake investeringen te 
kunnen meenemen. 

Waar staat de gemeente 

Ernst & Young constateert op basis van de tussentijdse controle (paragraaf 2.6 evaluatie 'in 
control') dat de gemeente Leiderdorp het financieel beheer en het rechtmatigheidsbeheer op 
orde heeft. Dit is zichtbaar gemaakt in de bedrijfsvoeringsmonitor zoals Ernst & Young die in 
de managementletter heeft opgenomen. In een bijlage bij de managementletter zijn de 
detailbevindingen en aanbevelingen opgenomen per proces. 

Belangrijkste aandachtspunt zijn de processen die zijn ondergebracht bij Servicepunt71. De 
managementletter die Leiderdorp ontvangen heeft over de uitvoering van de processen door 
Servicepunt71 inzake het financieel beheer, inkopen en aanbestedingen, betalingen en 
personeel is kritisch van aard. Servicepunt71 heeft op basis hiervan een actieplan opgesteld 
inclusief prioritering. Dit actieplan is mede door ons en onze accountant beoordeeld en de 
opvolging van de actiepunten wordt gemonitord. 

Daar waar (uiteindelijk) onvoldoende gesteund zal kunnen worden op de in de processen 
ingebouwde beheersmaatregelen en/of aanvullend uitgevoerde controles door Servicepunt71 
zelf, zullen door onszelf of de accountant van Leiderdorp aanvullende controles moeten 
worden uitgevoerd om voldoende zekerheid te krijgen over de jaarrekening. Of dit nodig is, en 
zo ja in welke vorm en mate, zal uiteindelijk worden bepaald aan de hand van het 
Assurancerapport dat begin februari, inclusief een voortgangsbrief over de eerdere 
managementletter punten, zal worden uitgebracht door de accountant van Servicepunt71. 
Hierover zullen wij tijdig met onze eigen accountant spreken en overleggen. 



De jaarrekening over 2012 wordt de komende periode opgesteld. Op dit moment worden met 
Servicepunt71 concrete schriftelijke afspraken gemaakt over de door de gemeente hiervoor 
aan te leveren input en de oplevering van de nodige tussenresultaten en de uiteindelijke 
jaarrekening door Servicepunt71, inclusief planning in de tijd. De controle van de jaarrekening 
door Ernst & Young staat vooralsnog gepland voor de eerste week van april. 

Servicepunt71 is op 1 januari 2012 van start gegaan en bevindt zich nog in de opbouwfase. 
Momenteel wordt door Servicepunt71 en de gemeenten, in samenwerking met Twijnstra 
Gudde, gewerkt aan de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering en worden bij 
de service-eenheden, waaronder Financiën, specifieke doorlichtingen uitgevoerd. Dit met het 
doel de dienstverlening door Servicepunt71 te verbeteren en te optimaliseren Hierover wordt 
u afzonderlijk geïnformeerd. 

Scan informatietechnologie 

Eind 2013 moet de gemeente voldoen aan de Norm ICT-beveiligingsassessments.DigiD. 
Leiderdorp beschikt momenteel over drie DigiD koppelingen en is voornemens dit te 
reduceren tot twee. In SP71-verband wordt een plan van aanpak opgesteld om eind 2013 te 
voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen. 

Met betrekking tot de verbetering van de digitale dienstverlening kan worden vermeld dat dit 
als onderdeel van het project KCC (Klant Contact Centrum) nadrukkelijk onderdeel uit maakt 
van de algehele dienstverlening aan burgers en bedrijven. 

Een belangrijk aandachtspunt is de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tussen Servicepunt71 en de gemeente (splitsing) op het gebied van de 
informatietechnologie. Het netwerkbeheer en het uitvoeren van back-ups worden geheel door 
Servicepunt71 uitgevoerd. Bij het wijzigingsbeheer en de logische toegangsbeveiliging van 
applicaties (waaronder de GISVG-applicatie voor belastingen) is deze verdeling minder 
helder. Ernst & Young adviseert om hiervoor een taken en verantwoordelijkheden matrix op te 
stellen en deze met Servicepunt71 af te stemmen. Dit zal in 2013 worden opgepakt. Daarbij 
zal ook worden gekeken naar het verbeteren van het wijzigingsbeheer, zoals het werken met 
een testplan c.q. vaste testprocedure, inclusief het vastleggen van de uitgevoerde 
testwerkzaamheden bij wijzigingen. 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

..M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Geachte leden van de Raad, 

Op 29 november jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 de managementletter 
besproken die door Ernst & Young aan Servicepunt71 is uitgebracht. Op verzoek van enkele 
raadsleden wordt deze managementletter u ter informatie aangeboden. 

De managementletter is kritisch van aard, zowel ten aanzien van de inrichting en uitvoering 
van de verbijzonderde interne controle als ten aanzien van de kwaliteit van de getoetste 
processen. Tegelijkertijd wordt door Ernst & Young daarbij aangegeven dat de aanbevelingen 
in de managementletter passend zijn in de opbouwfase waarin de organisatie zich op dit 
moment bevindt. 

Servicepunt71 heeft de aanbevelingen uit de managementletter vertaald naar actiepunten en 
deze opgenomen in een actieplan, inclusief prioritering. Ook dit actieplan wordt u ter 
informatie aangeboden. Samen met Servicepunt71 houden wij de voortgang in de realisatie 
van de actiepunten in de gaten. Zeker daar waar de actiepunten van invloed zijn op de 
gemeente Leiderdorp. 

De managementletter zoals die aan Servicepunt71 is uitgebracht, is door de accountant van 
de gemeente Leiderdorp betrokken in de interim-controle die zij in november bij Leiderdorp 
heeft uitgevoerd. In haar managementletter aan Leiderdorp zal de accountant ons hierover 
rapporteren. Deze managementletter verwachten wij medio december te ontvangen. 

Wij stellen u voor de managementletter met betrekking tot Servicepunt71, zoals u die nu heeft 
ontvangen, te bezien in relatie tot de managementletter zoals wij die voor Leiderdorp nog 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



-2-

moeten ontvangen. Conform het normenkader voor de accountantscontrole sturen wij u deze 
managementletter, gericht aan het college, ook altijd ter informatie toe. 

Hoogachtend, lacnie 
5 mees burgemeester en wethouder 

L. A.H. Schouten 
secretaris 
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Actieplan Managementletter interimcontrole 2012 
 

 

Op 23 oktober heeft Ernst&Young een managementletter uitgebracht naar aanleiding van de door hen uitgevoerde 

interim-controle. De management-letter is behoorlijk kritisch van aard, zowel ten aanzien van de inrichting en 

uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC) als ten aanzien van de kwaliteit van de getoetste processen. 

Tegelijkertijd wordt door EY aangegeven dat de aanbevelingen in de managementletter passend zijn in de 

opbouwfase waarin de organisatie Servicepunt71 zich op dit moment bevindt. Zo was onder andere de kwaliteit van 

de ingebrachte processen vooraf onvoldoende helder en kunnen deze bevindingen als een nul-meting worden 

beschouwd. De bevindingen en aanbevelingen worden opgevolgd aan de hand van een tweetal beheersdocumenten: 

 

1. Checklist inrichting en uitvoering VIC. 

Deze checklist is reeds besproken met het team AO/IC van de Service-eenheid Financiën. Aan de hand van 

deze lijst wordt de juiste en volledige uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden gevolgd. Deze 

werkzaamheden zijn relevant in het kader van aanvullende interim-controle die Ernst&Young zal uitvoeren, met 

het oog op een tweede management-letter, uit te brengen medio december. Op deze wijze hopen we de 

controllers en accountants van gemeenten extra informatie te geven die relevant is voor hun eigen organisatie. 

 

2. Actieplan opvolging verbeterpunten Processen 

Deze lijst is gebaseerd op de bevindingen die in de managementletter zijn opgenomen en zijn geclusterd naar de 

verschillende gecontroleerde processen. De kolom ‘cat’ betreft de risico-classificatie van E&E. 

De bevindingen zijn geadresseerd aan de proceseigenaar en voorzien van een reactie. Deze reactie is opgesteld 

door de proceseigenaar en afgestemd met de concerncontroller. In de kolom “Status” wordt verslag gedaan van 

de stand van zaken omtrent het actiepunt. Via een kleurcodering is de urgentie/afwikkeling aangegeven. 

Hoge urgentie wil zeggen: afronding in 2012. Lage urgentie wil zeggen: afronding voor start van de VIC 2013. 

Na afwikkeling wijzigt de status in geel. Punten die zijn afgerond én getoetst hebben status groen. Uitgangspunt 

is dat de activiteiten binnen bestaande capaciteit en planning uitgevoerd moeten kunnen worden. Op onderdelen 

is ook de inbreng van klantorganisaties essentieel (bijvoorbeeld in de afstemming over ketenprocessen). 

Het OGB wordt driemaal per jaar (in combinatie met werkplancyclus) gerapporteerd op voortgang. 

 

Op de volgende pagina’s is Actieplan opvolging verbeterpunten Processen opgenomen. 

Aan:   

Van: Robin Zoet 

CC:  

Datum: 01 november 2012 

Doorkiesnummer: 5298 

Betreft: Managementletter Ernst&Young d.d. 23 oktober 

Opmerkingen:   
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6.2 Financieel beheer 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 Relatiebeheer 

De beschreven functiescheiding bij 

aanmaken/wijzigen crediteuren stamgegevens 

door twee gescheiden medewerkers kan 

doorbroken worden door gebruik te maken van 

de optie ‘bewerken toevoegen speciaal’. Het 

systeem dwingt bij deze optie niet af dat dit 

gebeurd door twee personen. Het risico bestaat 

dat er ongeautoriseerde wijzigingen plaatsvinden 

in de crediteuren stamgegevens. Wij hebben van 

uw organisatie begrepen dat de mogelijkheden 

ten aanzien van de optie ‘bewerken toevoegen 

speciaal’ in het systeem gedurende 2012 beperkt 

zijn, door deze functionaliteit voor alle gebruikers 

uit te zetten. 

Wij dringen erop aan dat aanvullende controle 

verricht worden op de juistheid van de mutaties 

die via deze optie zijn verwerkt in het eerste 

halfjaar 2012, door middel van een query van 

wijzigingen in combinatie met deze optie. Tevens 

dringen wij erop aan dat onderzoek plaatsvindt 

naar eventuele andere soortelijke opties in 

Decade. H 

SE FIN/FBI 

Deze mogelijkheid is niet meer actief. 

Er zijn ook geen andere vergelijkbare opties in 

Decade. 

 

Toetsen in 

volgende IT audit 

SE FIN/AOIC 

Er wordt een aanvullende query uitgevoerd op de 

juistheid van de mutaties die in het eerste halfjaar 

zijn verwerkt via deze optie. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden 

vastgelegd in het controledossier. 

Met urgentie 

uitvoeren 

2 Relatiebeheer 

Bij de vaststelling dat relaties niet door een en 

dezelfde functionaris zijn aangemaakt, gewijzigd 

en/of verwerkt, wordt enkel gecontroleerd op het 

feit dat er twee verschillende functionarissen zijn 

voor enerzijds aanvraag en anderzijds 

verwerking. 

Bij de controle ten aanzien van de vaststelling 

van functiescheiding bij wijzigingen van 

crediteuren stamgegevens, dient door de 

verbijzonderde interne controle tevens 

vastgesteld te worden aan de hand van de 

autorisatietabel uit Decade, dat de functionaris 

die de wijziging doorvoert, daartoe ook bevoegd 

is. 

M 

SE FIN/AOIC 

De proceduretests wortden uitgebreid op dit 

onderdeel 

Met urgentie 

uitvoeren 

3 Relatiebeheer 

Bij de verbijzonderde interne controle zijn fouten 

Wij adviseren met de betrokken medewerkers het 

mutatieproces te evalueren en het belang van 
H 

SE FIN/FA 

Recent is het huidig proces wederom met team 

Heeft wel hoge 

urgentie, maar kan 



 

3 / 14 

geconstateerd bij de invoer en/of wijziging van 

relaties. De fouten zijn niet door de interne 

controle in het proces geconstateerd. Tevens is 

geconstateerd dat niet in alle gevallen de juiste 

documentatie aanwezig was om de invoer te 

onderbouwen. 

een zichtbare audittrail en een adequate toetsing 

op de invoer te benadrukken. Met het team AO/IC 

bespreken wij de gevolgen voor de 

controleaanpak. 

FA/BCF besproken. Het mutatieproces wordt 

geevalueerd en vernieuwd en strakker opgezet. 

Dit betreft een duidelijke functiescheiding tussen 

aanvraag (vanuit klantorganisaties) en 

goedkeuring (door FA/BCF) en het digitaliseren 

van de begeleidende documentatie.. 

pas in Q1 2013 

worden 

geïmplementeerd. 

De opschoning van 

het relatiebestand 

wordt wel in 2012 

afgerond. 

4 Debiteurenbeheer 

In de opstartfase is het aanmaningenproces als 

onderdeel van het debiteurenbeheer stil komen te 

liggen en zijn voor de openstaande debiteuren 

van de deelnemende gemeenten geen 

herinneringen/aanmaningen verzonden. Het 

risico bestaat dat vorderingen op termijn niet 

inbaar zijn. 

Het proces rondom debiteurenbeheer dient zo 

spoedig mogelijk hervat te worden. Ten aanzien 

van de verbijzonderde interne 

controlewerkzaamheden voor het tweede halfjaar 

2012 is een meer gegevensgerichte 

controleaanpak noodzakelijk gezien de vele 

achterstanden op het aanmaningenproces. 

H 

SE FIN/FA 

Begin juni zijn de herinnering en aanmaningen 

gestart. Voor het einde van het jaar wordt inzicht 

verschaft in de status van de openstaande posten 

debiteuren en het hiermee verbonden risico op 

oninbaarheid. 

Afgerond, maar 

nog toetsen 

SE FIN/AOIC 

Aanvullend gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden uitvoeren 

Met urgentie 

uitvoeren 

5 Memorialen 

Memoriaalboekingen zijn in 12 van de 25 

gevallen niet voorzien van een goedkeuring door 

de budgethouder en tevens in 10 van de 25 

gevallen niet voorzien van een deugdelijke 

onderbouwing. Het risico bestaat dat er 

ongeautoriseerde en ondeugdelijk onderbouwde 

memoriaalboekingen worden doorgevoerd. 

Wij adviseren u het proces rondom de 

memoriaalboekingen te evalueren en de interne 

controle op de juiste behandeling van 

memoriaalboekingen te intensiveren. Voordat een 

memoriaal geboekt wordt in de financiële 

administratie is het essentieel dat goedkeuring 

van de budgethouder en aanwezigheid van 

deugdelijke onderbouwing aanwezig is. Wij 

adviseren u te onderzoeken of het mogelijk is de 

autorisatie van een memoriaalboeking te laten 

afdwingen door het geautomatiseerde systeem. 

H 

SE FIN/FA 

Proces en intensivering controle: 

Deprocedure voor memoriaalboekingen is 

opnieuw onder de aandacht gebracht en wordt 

gehanteerd als toetsingskader bij de verwerking 

van aangeboden memoriaalboekingen. 

Afgerond, maar 

nog toetsen 

SE FIN/FBI 

Autorisatie geautomatiseerd is mogelijk, maar 

eerder als onwerkbaar beschouwd. Er wordt 

opnieuw gekeken naar draagvlak. 

Lage urgentie 
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Ten aanzien van de verbijzonderde interne 

controlewerkzaamheden voor het tweede halfjaar 

2012 is een meer gegevensgerichte 

controleaanpak noodzakelijk gezien de 

tekortkomingen ten aanzien van de 

memoriaalboekingen. 

SE FIN/AOIC 

Aanvullend gegevensgerichte werkzaamheden 

uitvoeren, gereed 15/11. 

Met urgentie 

uitvoeren 

6 Kredieten 

Uit de werkzaamheden tot nu toe komen geen 

bevindingen die vermeldenswaardig zijn. Wel zijn 

er in het kader van de VIC werkzaamheden nog 

twee openstaande vragen die beantwoord 

moeten worden. Bij onze werkzaamheden over 

het tweede halfjaar gaan wij de opvolging hiervan 

na en rapporteren indien nodig over de 

uitkomsten. 

Geen. 

L 

SE FIN/AOIC 

Meenemen in aanvullende VIC 

 

Lage urgentie 
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6.3 Inkopen en aanbestedingen 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 In 2 van de 10 gevallen is er geen 

inkoopformulier aanwezig. Daarnaast is in 3 van 

de 10 gevallen geen verplichtingennummer op de 

factuur vermeldt, waarbij de factuur niet retour 

gezonden wordt naar de leverancier. Het risico 

bestaat dat er facturen worden geaccepteerd 

waarvoor geen verplichting is aangegaan, 

alsmede dat de verplichtingen niet volledig zijn. 

Wij adviseren u de interne controle op de 

naleving van de aanwezigheid van 

verplichtingen(formulieren) te intensiveren. Dit is 

een belangrijke beheersmaatregel om de 

volledigheid van de naleving van de (Europese) 

aanbestedingsregels te waarborgen. 

M 

SE FIN/FA 

In 2012 was er geen procedure om facturen 

zonder verplichtingnr terug te sturen. Dit is in de 

toekomst wel een optie. Het systeem dwingt af 

dat er alsnog een verplichting wordt aangemaakt 

indien deze ontbreekt. In 2013 worden 

procesverbeteringen doorgevoerd: integreren van 

inkoopformulier in verplichtingenmodule en 

gelijktrekken grensbedragen. 

 

2 In 8 van de 10 gevallen is er geen getekende 

opdrachtbon aanwezig waarbij in 2 van deze 8 

gevallen ook geen getekend contract aanwezig is 

ten aanzien van de inkoopfactuur. Het risico 

bestaat dat er ongeautoriseerde verplichtingen 

worden aangegaan. 

Wij benadrukken het belang van deugdelijke 

onderbouwing van inkopen door middel van 

getekende opdrachtbonnen en/of contracten. 
M 

SE INK + SE FIN 

De ondersteunende processen van Inkoop en 

Financiën kunnen elkaar nog meer versterken. 

Dit wordt ihkv project Werkprocessen opgepakt. 

Op termijn ontstaat een integraal geauto-

matiseerd proces “Van Bestellen tot betalen”. 

Lage urgentie 

3 Er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van 

een contractenregister. Het risico bestaat dat er 

geen inzicht is ten aanzien van aflopende 

contracten, zodat aanbestedingen niet tijdig 

ingang worden gezet. 

Wij benadrukken het belang om een 

contractenregister in te voeren, dit biedt een 

signaalfunctie voor aflopende contracten zodat 

nieuwe aanbestedingen tijdig kunnen 

plaatsvinden. Wij hebben van uw organisatie 

begrepen dat momenteel de inrichting van een 

contractenadministratie in eSize onderhanden is. 

H 

SE INK 

Op termijn zal E-size een volledig dekkende 

registratie van alle lopende contracten bieden.  

In 2012 zullen alle contracten die door SP71 zijn 

afgesloten, zijn opgenomen in E-size. 

Voor contracten die niet via begeleiding door 

Inkoop tot stand komen worden op korte termijn 

met klantorganisaties procesafspraken gemaakt. 

Voor de registratie van alle overige decentraal 

gearchiveerde lopende contracten zullen 

Hoge urgentie vwb 

de contracten die 

SP71 zelf afsluit. 

 

Overige contracten 

worden in 2013 

ingevoerd. 
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eveneens nog afspraken met de klantorganisaties 

moeten worden gemaakt. Inrichtingseisen zijn: 

kwaliteit (contract-voorwaarden), kwantiteit 

(prijs/aantal) en aanvullende voorwaarden 

(termijn, evt korting). Te implementeren 

beheersmaatregelen hierbij zijn: Eén voor 

juistheid en volledigheid verantwoordelijke 

functionaris, invoercontrole door 2e functionaris, 

aansluiting in proces financiële administratie 

4 Voor de beoordeling van de prestatielevering is 

geen deugdelijke informatie (prijs- 

/hoeveelheidsgegevens) vastgelegd in Decade 

en wordt in 7 van de 10 gevallen geen 

deugdelijke onderbouwing bij facturen van 

leveranciers ontvangen. Het risico bestaat dat de 

prestatielevering van facturen niet betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

Wij adviseren u zoveel als mogelijk te streven 

naar het vastleggen van prijs- en 

hoeveelheidsgegevens bij het aangaan van de 

verplichting zodat bij de factuurbeoordeling kan 

worden vastgesteld dat de prestatielevering juist 

is. Voorts adviseren wij bij de beoordeling van de 

facturen meer expliciet te documenteren op basis 

waarvan goedkeuring plaatsvindt. 

M 

SE INK / FIN 

De diversiteit van de inkopen is te groot om hier 

een algemeen geldend voorschrift aan te 

verbinden. We onderzoeken de mogelijkheid om 

de gegevens facultatief is de 

verplichtingenmodule op te laten nemen. In de 

contractregistratie in E-size zijn deze gegevens 

ook benaderbaar. 

Hangt samen met 

punt 2. Lage 

urgentie 

5 Servicepunt71 dient te waarborgen dat alle 

deelnemende gemeenten de nota 

“Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 en de 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 

Servicepunt71” hebben vastgesteld en het 

voorgaande beleid inzake inkoop- en 

aanbesteding per gemeente is ingetrokken. Per 

heden is deze bevestiging nog niet van alle 

deelnemende gemeenten aanwezig. 

Om te kunnen toetsen aan de het juiste 

normenkader inzake inkoop- en 

aanbestedingsbeleid dient binnen Servicepunt71 

gewaarborgd te worden dat de nota 

“Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 en de 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 

Servicepunt71” voor alle deelnemende 

gemeenten het normenkader is en dat voormalig 

beleid hieromtrent is ingetrokken. Tot aan dat 

moment dient nog getoetst te worden aan de 

hand van het voormalige beleid. 

H 

SE INK 

Besluitvorming bij andere gemeenten wordt 

opgevraagd en gedocumenteerd in dossier VIC. 

 

Met hoge urgentie 

uitvoeren 
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6.4 Betalingen 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 In de opstartfase zijn een groot aantal 

handmatige betalingen verricht als gevolg van de 

inrichting van de administraties door 

Servicepunt71. Daarbij zijn tevens achterstanden 

ontstaan in de administratieve verwerking ten 

aanzien van de bankboekingen. Het risico 

bestaat dat er dubbele betalingen hebben 

plaatsgevonden 

Wij hebben van uw organisatie begrepen dat 

achterstanden zoveel als mogelijk weggewerkt 

zijn. Wij benadrukken echter wel het belang van 

aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden 

ten aanzien van het risico op dubbele betalingen. 

Wij hebben van uw organisatie vernomen dat op 

korte termijn repressieve controles worden 

uitgevoerd ten aanzien van dubbele betalingen. 

Bij onze volgende interim-controle beoordelen wij 

de uitkomsten van die werkzaamheden. 

H 

SE FIN/FA 

Binnen FA worden de maanden januari  t/m 

september geanalyseerd. Structureel vindt er 

vanaf oktober maandelijks een controle plaats 

(a.d.h.v. een cognosrapportage). Deze wordt 

gedocumenteerd. 

Met hoge urgentie 

uitvoeren 

2 De procuratieregeling voor de BNG is reeds 

gedurende 2011 geactualiseerd aan de huidige 

situatie binnen Servicepunt71, echter dient dit 

voor de andere banken nog geactualiseerd te 

worden. Het risico bestaat dat er in de huidige 

situatie personen autorisatierechten hebben, die 

feitelijk niet zijn gemandateerd. 

Wij benadrukken het belang van geactualiseerde 

procuratieregelingen ten einde te waarborgen dat 

alleen bevoegde personen zijn gerechtigd om 

betalingen te verrichten. H 

SE FIN/FA 

De actualisering voor de andere banken loopt. 

Voor RABO (1 rekening) is dat geregeld. Voor de 

ING zijn de stukken opgestuurd en wacht het op 

effectuering/nieuwe bankpassen voor IBP.  

Datum gereed 1-12-2012 

Met hoge urgentie 

uitvoeren 

 

7.2 Application controls Betalingen 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 Wij hebben vastgesteld dat in Decade een groot 

aantal medewerkers (56) in staat was betaalruns 

te starten. Het risico bestaat dat deze 

medewerkers, die deze rechten uit hoofde van 

Wij bevelen u aan om de autorisaties van 

medewerkers binnen Decade verder te beperken. 

Wij hebben inmiddels begrepen dat deze 

autorisaties door SP71 zijn ingeperkt.  

 

SE FIN/FA 

Deze situatie heeft onbedoeld gedurende een 

korte periode bestaan, kort na de migratie naar 

WP71. Inmiddels zijn de rechten aangepast en 

Afgerond, maar 

nog toetsen  
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hun functie niet nodig hebben, een betaalbestand 

kunnen creëren wat vervolgens in de BNG 

betaalapplicatie wordt ingelezen. In dit geval 

wordt u zeer afhankelijk van de controle van de 

eerste en tweede fiatteur. 

zijn 6 personen bevoegd, waarvan 3 parttimers 

(allen in Unit Betalingsverkeer).  

In ons boekhoudpakket Decade zal dit leiden tot 

nieuwe en/of gewijzigde functieprofielen. 

2 Wij hebben vastgesteld dat een groot aantal 

medewerkers (90) toegang heeft tot de map op 

het netwerk waarin het Decade betaalbestand ten 

behoeve van het inlezen in de BNG 

betaalapplicatie wordt opgeslagen. Het risico 

bestaat dat deze medewerkers, die deze rechten 

uit hoofde van hun functie niet nodig hebben, een 

betaalbestand in deze map aanpassen, alvorens 

het in de BNG betaalapplicatie wordt ingelezen. 

Ook in dit geval wordt u zeer afhankelijk van de 

controle van de eerste en tweede fiatteur.  

Wij bevelen u aan om de toegang van 

medewerkers tot de netwerkmap verder te 

beperken. Wij hebben inmiddels begrepen dat 

deze autorisaties door SP71 zijn ingeperkt.  

 

SE FIN/FA 

Deze situatie heeft onbedoeld gedurende een 

korte periode bestaan, kort na de migratie naar 

WP71. Inmiddels zijn de rechten aangepast en 

hebben slechts 11 medewerkers van het team 

betalingsverkeer toegang hebben tot de export 

map waar de betaalbestanden worden 

opgeslagen en vervolgens worden ingelezen in 

de BNG-applicatie.  

 

Afgerond, maar 

nog toetsen 

3 Ten aanzien van de functiescheiding binnen de 

BNG betaalapplicatie hebben wij vastgesteld dat 

één medewerker geautoriseerd is om een 

betaalrun uit te voeren en tevens 2e 

handtekening gemachtigde is voor het uitvoeren 

van betalingen binnen BNG. Het risico bestaat 

dat in samenspraak met de 1e handtekening 

gemachtigde een ongeautoriseerde betaalrun 

uitgevoerd kan worden en vervolgens betaald kan 

worden.  

Wij bevelen u aan om de betalingen waarbij de 

2e handtekening geplaatst is door desbetreffende 

functionaris nader te onderzoeken om de 

juistheid en volledigheid van de betaling(en) te 

waarborgen.  
 

SE FIN/FA 

Preventief zal de bevoegdheid gesplitst worden 

(geen combinatie meer mogelijk van uitvoeren 

betaalrun en 2e handtekening-gemachtigde). 

Repressief zal team AO/IC de betalingen waarbij 

de 2e handtekening geplaatst is door 

desbetreffende functionaris nader onderzoeken 

Hoge urgentie 
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6.5 Personeel 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 Er is geen eenduidige procesbeschrijving 

aanwezig van de administratieve organisatie ten 

aanzien van de onderkende HRM processen. Het 

risico bestaat dat interne 

beheersingsmaatregelen die in opzet aanwezig 

en uniform dienen te zijn, niet als zodanig worden 

gehanteerd bij de verwerking van mutaties in de 

administraties van de deelnemende gemeenten. 

Wij benadrukken het belang van een eenduidige 

procesbeschrijving van de administratieve 

organisatie ten aanzien van de onderkende HRM 

processen en daarbij te waarborgen dat de in 

opzet geïdentificeerde beheersingsmaatregelen 

worden nageleefd. 

L 

SE HRM  

Dit actiepunt is in beeld via het project 

Werkprocessen en de opvolging van de 

aanbevelingen uit rapport Bright-in-company. 

Procesbeschrijvingen van de 5 meest kritische 

processen worden eind 1e kwartaal 2013 

opgeleverd. 

Lage urgentie 

2 Door het ontbreken van een actuele parafenlijst, 

wordt er geen (zichtbare) controle uitgevoerd op 

de juistheid van de parafen, in combinatie met het 

mandatenregister, op relevante 

procesdocumenten. Het risico bestaat dat er 

ongeautoriseerde mutaties en toekenningen in de 

personeels- en salarisadministratie worden 

verwerkt. 

Wij adviseren u de aanwezigheid van een actuele 

parafenlijst en zichtbare controle op de juistheid 

van de parafen in combinatie met het 

mandatenregister zo snel mogelijk te 

waarborgen. Tevens adviseren wij u aanvullende 

werkzaamheden uit te voeren om de juistheid van 

de autorisaties achteraf alsnog vast te stellen. 

M 

SE HRM 

Mutaties en toekenningen in de PSA lopen deels 

via electronische formulieren (Formdesk). Het 

proces van digitale autorisatie is getoetst (E&Y 

mei 2012) en wordt betrouwbaar geacht. 

Afgerond 

Concerncontroller 

Voor de analoge formulierenstroom zal een 

parafenlijst van bestelgerechtigden worden 

verzameld (voor 31/12/2012, via VT), die 

periodiek (eens per kwartaal (zal worden 

geactualiseerd). 

Met urgentie 

uitvoeren 

3 Door wijzigingen in het proces vindt er geen 

zichtbare controle plaats op de verwerking van 

aan- en afmeldingen bij het ABP en/of overige 

instanties. Binnen de nieuwe werkwijze dienen 

hierover nog nadere afspraken te worden 

gemaakt. Het risico bestaat dat aan- en 

Wij dringen erop aan om deze controle zo 

spoedig mogelijk weer zichtbaar uit te voeren en 

daarbij een aanvullende controle te verrichten op 

de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de 

doorgevoerde mutaties in 2012 teneinde vast te 

stellen dat er geen onjuistheden hebben 

M 

SE HRM 

Er is een digitale koppeling tussen RAET en ABP. 

SP71 vormt hier hierin geen schakel. De 

beheersmaatregelen rondom de mutaties bij 

RAET zijn daarom afdoende. 

Nog bespreken met 

accountant (RZ) 
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afmeldingen niet juist, tijdig en volledig worden 

doorgevoerd. 

plaatsgevonden. 

4 In 1 geval is geconstateerd dat een uitbetaling 

van een personele voorziening door de 

medewerker salarisadministratie is ingevoerd 

zonder dat hiervoor het werkelijke bedrag is 

gedeclareerd door de medewerker met daarbij 

een autorisatie van een bevoegd functionaris (het 

betrof in dit geval een ieder kwartaal terugkerend 

bedrag). Het risico bestaat dat de medewerker 

van de salarisadministratie personele 

voorzieningen zonder autorisatie kan verwerken, 

waarop de medewerker geen aanspraak heeft of 

niet meer heeft. 

Wij benadrukken het belang dat medewerkers 

van de salarisadministratie geen personele 

vergoedingen mogen (kunnen) verwerken, 

zonder voorafgaande autorisatie door bevoegde 

functionarissen. Wij stemmen de gevolgen voor 

de controleaanpak nader af met het team AO/IC. 
M 

SE HRM 

Het gaat in z’n totaliteit om een zeer beperkt 

aantal gevallen (5 stuks). Hiervan zal iom de 

leidinggevende alsnog vóór 1/12 een autorisatie 

in het dossier worden opgenomen. 

Met urgentie 

uitvoeren 

5 In 3 van de 31 gevallen is er geen deugdelijke 

onderbouwing van declaraties aanwezig, op 

grond waarvan de juistheid en rechtmatigheid van 

het bedrag vastgesteld kan worden. Het risico 

bestaat dat declaraties niet juist en rechtmatig 

uitbetaald worden. Daarnaast is in 5 van de 31 

gevallen een verouderd declaratieformulier 

gebruikt. 

Wij benadrukken het belang van deugdelijke 

onderbouwing van declaraties, teneinde de 

juistheid en rechtmatigheid hiervan te 

waarborgen alsmede te voldoen aan de fiscale 

aspecten. Dit betekent dat Servicepunt71 niet 

deugdelijke declaraties moet terugzenden naar 

de betreffende gemeente. Wij stemmen de 

gevolgen voor de controleaanpak nader af met 

het team AO/IC. 

M 

SE HRM 

In gevallen waarvan de onderbouwing 

ondeugdelijk is, is er wel een autorisatie van de 

leidinggevende, waarbij de primaire toets op de 

deugdelijk van de declaratie zou moeten liggen. 

Het ontbreekt aan duidelijk normafspraken met 

de klantorganisaties. Dit hangt samen met punt 1: 

In het 1e kwartaal van 2013 worden met de klant 

afgestemde procesbeschrijvingen opgesteld, 

waarbij oa het normenkader voor toetsing binnen 

SP71 wordt vastgelegd. 

Lage urgentie 

6 Bij een aantal deelnemende gemeenten is de 

mogelijkheid aanwezig om declaraties buiten de 

salarisadministratie in te dienen. Het risico 

Wij bendrukken het belang om declaraties zoveel 

als mogelijk via de salarisadministratie te 

verwerken, waarbij tevens de toetsing met de 

M 

SE HRM 

Ook hier ontbreekt een met de klantorganisatie 

afgestemd normenkader. In het 1e kwartaal van 

Lage urgentie 
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bestaat dat deze declaraties niet voldoen aan de 

normen van de personele voorzieningen en 

tevens niet voldoen aan de fiscale aspecten. Wij 

hebben geen zicht op de omvang van de 

declaraties buiten de salarisadministratie om. 

normen en fiscale aspecten plaatsvindt. De 

mogelijkheden van verwerking buiten de 

salarisadministratie om, dienen zoveel mogelijk 

gemitigeerd te worden, dan wel dienen deze 

declaraties alsnog getoetst te worden door HR 

medewerkers alvorens tot uitbetaling over te 

gaan. Wij adviseren u om de omvang van de 

declaraties buiten de salarisadministratie per 

gemeente te inventariseren en hierop passende 

controlemaatregelen uit te voeren. Daarnaast 

adviseren u met de betrokken gemeenten 

afspraken te maken over uniformering in de 

behandeling van declaraties en deze in alle 

gevallen te laten verlopen via de 

salarisadministratie. 

2013 worden met de klant afgestemde 

procesbeschrijvingen opgesteld, waarbij oa het 

beleid omtrent administratieve verwerking van 

declaraties wordt vastgelegd. Verwerking via de 

salarisadministratie is voor wat SP71 betreft 

daarbij het uitgangspunt. 

7 Ten aanzien van wijzigingen in fiscale- , sociale 

verzekerings-, pensioen- en CAO-premies vindt 

geen zichtbare controle plaats op de juistheid van 

de verwerking door RAET. 

Wij adviseren om de controle op wijzigingen in de 

premies zichtbaar te controleren en vast te 

leggen. Daarnaast adviseren wij om door middel 

van het opstellen van een rondrekening sociale 

lasten, waarbij de premieafdrachten worden 

berekend op basis van de 

premieheffinggrondslagen vermenigvuldigd met 

de van toepassing zijnde premiepercentages, om 

vast te stellen dat de berekende 

premieafdrachten overeenkomen met de 

werkelijke premieafdrachten volgens RAET. 

M 

SE HRM 

Gezien de professionaliteit van RAET wordt 

toetsing door HRM overbodig geacht. 

Nog bespreken met 

accountant (RZ) 

8 Zichtbare aansluitingen tussen de financiële 

administratie en de salarisadministratie zijn tot op 

Wij adviseren de periodieke aansluitingen tussen 

de financiële administratie en de 
M 

SE FIN/FB 

De aansluiting zullen periodiek worden gemaakt 

Nog toetsen 
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heden niet voor alle deelnemers opgesteld. 

Daarnaast blijkt dat er op tussenrekeningen ten 

aanzien van de personele lasten tot op heden 

geen afloop  van de saldi is, aangezien de 

banken nog niet zijn verwerkt. 

salarisadministratie als beheersmaatregel uit te 

voeren. Daarnaast adviseren wij u het beheer van 

(personele) tussenrekeningen te beleggen binnen 

de financiële administratie. 

en gedocumenteerd. 

Het beheer van personele tussenrekening is 

belegd bij team FIN/Financieel Beheer 

(streefdatum 15-12-2012) 
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9 Geautomatiseerde gegevensverwerking 

 

Nr Bevinding Advies Cat Eigenaar/Reactie Status 

1 WP71 

Een aandachtspunt van Thin Cliënts is de 

afhankelijk van het serverpark. Applicatiedata 

staat centraal opgeslagen op servers, derhalve is 

de continuïteit van thin clients afhankelijk van de 

beschikbaarheid en capaciteit van het serverpark. 

 

Wij bevelen u aan om met behulp van adequate 

tools de capaciteit en beschikbaarheid van uw 

serverpark preventief te monitoren.   
H 

SE ICT 

Zowel Citrix omgeving (thin clients) als de 

(applicatie)servers worden gemonitord. De eerste 

door SE-ICT met EG monitoring, de tweede door 

Inter Access met BMC monitors. Op dit moment 

loopt er een project om integrale monitoring over 

beide systemen te realiseren. Verwacht 1e Q 

2013 gereed. 

Lage urgentie 

2 Logische toegangsbeveiliging 

Voor de applicaties Beaufort en TIM geldt een 

andere manier waarop de toegang tot de 

applicaties wordt ingeregeld. Dit gebeurt zonder 

tussenkomst van de service desk en wordt via de 

applicatiebeheerder(s) verzorgd. Het verzoek 

voor toegang tot deze applicaties wordt daarbij 

vaak op informele wijze doorgegeven. Het risico 

bestaat dat nieuwe gebruikers ongecontroleerd 

toegang krijgen tot de applicatie en 

onderliggende gegevens en zo (on)bewust 

gegevensmutaties doorvoeren. 

 

Wij adviseren SP71 het gebruikersbeheer proces 

voor de applicaties Beaufort en TIM verder te 

uniformeren. Wij adviseren u hierbij gebruik te 

maken van het gebruikersbeheer proces dat 

reeds is ingericht voor de overige in scope zijnde 

applicaties.   

 
H 

SE ICT 

De aanbeveling lijkt gebaseerd op de situatie 

voor conversie. Inmiddels geldt voor alle 

applicaties (Decade, Beaufort, TIM, Cognos). dat 

toegangsbeveiliging (wie mag een applicatie 

gebruiken) geregeld is via de processen van ICT. 

Om toegang te krijgen tot deze applicaties moet 

een (change)verzoek bij de ServiceDesk van ICT 

ingediend worden. ICT namelijk, moet de 

applicatie toevoegen aan het profiel van de 

gebruiker. Autorisatie binnen een applicatie (wat 

mag de gebruiker binnen de applicatie) wordt 

voor alle toepassingen uitgevoerd door 

applicatiebeheerders.  

Nog bespreken met 

accountant (RZ) 

3 Wijzigingenbeheer 

Wij hebben vastgesteld dat voor de applicaties 

Cognos, TIM en Decade testwerkzaamheden en 

 

Wij adviseren SP71 het wijzigingsbeheer proces 

verder te uniformeren en op toe te zien dat 

H 
SE ICT 

SE ICT kan rol van toetser in Change 

Management oppakken, voor zover passend 

Lage urgentie 
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goedkeuringen voor het in productie nemen niet 

consequent worden vastgelegd. Niet geteste 

wijzigingen die in een applicatie worden 

aangebracht kunnen er toe leiden dat 

beheersingsmaatregelen die voorheen goed 

functioneerden, niet langer werken zoals bedoeld. 

Ook kunnen medewerkers te veel rechten 

hebben in een applicatie waardoor de gewenste 

functiescheiding kan worden doorbroken en 

ongeautoriseerde transacties kunnen worden 

uitgevoerd. 

wijzigingen conform het uniforme proces worden 

doorgevoerd. 

binnen de randvoorwaarden van de verschillende 

applicaties vwb de testomgeving. Deze 

applicaties zullen in een zgn OTAP (Ontwikkel-, 

test, acceptatie en productie) omgeving moeten 

draaien. Onderzocht wordt of de hieraan 

verbonden  beheerkosten aanverbonden in 

verhouding staan tot het mitigeren van het risico. 

Wellicht kan er voor gekozen worden dat dit 

alleen voor de echte bedrijfskritische applicaties 

gedaan worden. 

4 Back-up and recovery  

Wij hebben vastgesteld dat voor de servers in 

scope geen formele uitwijk en restore tests zijn 

uitgevoerd. Het risico van het niet uitvoeren van 

een uitwijk en periodieke restore-test is, dat in het 

geval van een calamiteit de continuïteit voor de 

applicaties niet is gewaarborgd, doordat mogelijk 

gegevens ontbreken bij het terugzetten van een 

back-up tape. 

 

Wij adviseren SP71 om op periodieke basis een 

restore test en uitwijktest uit te voeren en de 

resultaten hiervan vast te leggen.   

 M 

SE ICT 

De tests zullen periodiek worden uitgevoerd en 

resultaten zullen worden vastgelegd. Momenteel 

gebeurd dat alleen voor Key2Burgerzaken. Beleid 

omtrent een integrale testprocedure wordt 

opgenomen in het ICT-beleidsplan. 

Lage urgentie 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  financiële verordening 2013    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12, d.d. 19 februari 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

Vast te stellen de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor 
het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp”. 
 
1. Inleidende bepalingen 
Artikel 1 – Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. administratie: 

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten  
behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie 
van de gemeente Leiderdorp en ten behoeve van de verantwoording die daarvoor moet worden 
afgelegd. 

b. financiële administratie: 
Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en samenvoegen van 
(financiële) gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leiderdorp, teneinde te 
komen tot een goed inzicht in: 

• de financieel-economische positie; 

• het financiële beheer; 

• de onderverdeling van de budgetten in de begroting; 

• de herzieningen van de begroting d.m.v. begrotingswijzigingen; 

• het afwikkelen van vorderingen en schulden, alsmede 

• tot  het afleggen van rekening en verantwoording daarover in tussentijdse rapportages, 
jaarrekening of anderszins. 

c. financieel beleid: 
De wijze waarop middelen ter beschikking komen en ter beschikking gekomen middelen worden 
gebruikt om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken. 

d. financieel beheer: 
Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van 
rechten van de gemeente Leiderdorp. 

e. rechtmatigheid: 
Het in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en raads- en 
collegebesluiten. 

f. doelmatigheid: 
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

g. doeltreffendheid: 
De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de 
beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. 
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2. Begroting en verantwoording 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter besluitvorming, 
danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met meerjarenraming.  

 
Artikel 3 – Programma-indeling 
a. De raad stelt de programma-indeling vast. 
b. De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten 

van de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het 
gemeentelijk beleid en het afleggen van verantwoording daarover.  

 
Artikel 4 – Inrichting begroting en jaarstukken 
a. Bij de begroting en het jaarverslag wordt een financieel overzicht gegeven van de producten 

ingedeeld naar programma’s; 
b. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van elke nieuwe investering het 

benodigde investeringskrediet weergegeven en van elke al bestaande investering het 
geautoriseerde investeringskrediet; 

c. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten weergegeven. 

 
Artikel 5 – Financiële kadernota 
Het college biedt de raad een nota aan met een voorstel over de kaders voor het volgende 
begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad geeft aan de hand van dit voorstel vóór het zomerreces 
de kaders aan voor het college voor het opstellen van de begroting van het komende jaar en de 
bijbehorende meerjarenraming. 

    
Artikel 6 – Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen 
a. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting het totaal van baten en lasten per 

programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 
b. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later 

tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige 
nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 
positie geautoriseerd.  

c. Bij de behandeling in de raad van de hierna in artikel 7 beschreven bestuursrapportage kan het 
college voorstellen doen voor wijziging van de door de raad geautoriseerde budgetten en 
investeringskredieten en bijstelling van het beleid.  

d. Begrotingswijzigingen van reserves of tussen Programmabudgetten vanaf € 15.000 worden vooraf 
en met een toelichting aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

 Wijzigingen tot € 15.000 worden achteraf door middel van een begrotingswijziging aan de raad ter 
vaststelling voorgelegd. 

e. Investeringen waarvoor geen dekking in de Programmabudgetten is opgenomen en waarvan de 
jaarlijkse kapitaallasten (rente + afschrijving) niet meer bedragen dan € 15.000 worden achteraf door 
middel van een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

  
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de 

begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar. 
b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

• Doelen 

• Activiteiten 

• Budget 
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c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de voortgang 
toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang en de hiermee 
samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van: 

• Voortgang aangenomen moties 

• de uitputting van openstaande investeringen 

• voortgang van de taakstellingen 

• verkorte balans 

• paragraaf bedrijfsvoering 

• paragraaf weerstandsvermogen 
e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en voortgang van 

de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 

• De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met peildatum 1 
januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt in het voorjaar door het 
college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

• De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt gerapporteerd over 
de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De belangrijkste financiële mutaties 
worden inzichtelijk gemaakt. De voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college 
ter kennisname aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 8 – Informatieplicht leningen, waarborgen en garanties 
Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld binnen 4 weken zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen van het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000. 

  
3. Financieel beleid 
Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
a. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio 

en disagio worden, indien geactiveerd, lineair in 5 jaar afgeschreven. 
b. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
c. Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, 

uitgezonderd gronden en terreinen. 
d. Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar er wordt niet op afgeschreven. 
e. Voor het afschrijven van de materiële vaste activa met economisch nut worden de termijnen 

gehanteerd zoals vermeld in het overzicht “Afschrijvingstermijnen vaste activa”, dat als bijlage 1 
onderdeel uitmaakt van deze verordening. 

f. Onder activa met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en 
verantwoording worden verstaan investeringen in aanleg en vervanging van:  

• (de inrichting van) wegen; 

• waterwegen;  

• civiele kunstwerken; 

• groen;  

• kunstwerken.  
g. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut worden onder aftrek van 

bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt 
afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een 
kortere door de raad aan te geven tijdsduur. 

h. Met het afschrijven van activa wordt gestart in januari volgend op het jaar waarin het actief is 
opgeleverd. 

i. Aan openstaande investeringen en grondexploitaties wordt aan het begin van ieder boekjaar rente 
over de boekwaarde per 1 januari toegerekend. 

j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve van de brede 
school West uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan het einde van het boekjaar 
nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de boekwaarde wordt voor deze investeringen ook 
rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 
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k. In aanvulling op het gestelde in lid i wordt aan grondexploitaties en bijbehorende investeringen ten 
behoeve van: 

• Vierzicht 

• Mauritskwartier 

• Plantage 

• Bospoort 

• Uren W4 algemeen (projectbureau W4-algemeen) 

• Oude plankosten OWB A4 

• Oude plankosten OWB W4 

• Investeringsprojecten W4 

• Centrumplein 

• Hoek Merelstraat 

• Meas 

• Ommedijk 

• Orangerie 

• Schansen en Dreven 

• Gebied Willem Alexander Laan 
ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

 
Artikel 10 – Voorziening voor oninbare vorderingen 
a. Voor openstaande vorderingen betreffende: 

• onroerende zaakbelastingen; 

• afvalstoffenheffing; 

• reinigingsrechten; 

• toeristenbelasting; 

• hondenbelasting en 

• precariobelasting. 
wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd. De omvang van deze voorziening wordt berekend 
op basis van een percentage over de openstaande vorderingen voor deze heffingen.  
b. Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een 

individuele beoordeling op in baarheid van de openstaande vorderingen.  
 

Artikel 11 – Reserves en voorzieningen 
a. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan. De 

raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 

• de vorming en bestemming van reserves; 

• de vorming en bestemming voor voorzieningen en 

• de toerekening en verwerking van rente over de reserves. 
b. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 

• het specifieke doel van de reserve; 

• de voeding van de reserve; 

• de maximale hoogte van de reserve en 

• de maximale looptijd. 
 
Artikel 12 – Kostprijsberekening 
a. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem 

van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen 
die indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.  

b. Bij de indirecte kosten worden de dotaties aan en onttrekkingen van voorzieningen van de betrokken 
activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en de Compensabele Btw (BCF) (voor zover 
van toepassing) bij de berekening betrokken. 
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Artikel 13 – Rentetoerekening 
a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is marktconform.Deze 

wordt afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor 
lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. 

b. In uitzondering op het gestelde in lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een 
negatieve boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente  gebaseerd op het 
rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito. 

c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid k genoemde grondexploitaties en bijbehorende 
investeringen ook bij een negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a genoemde rekenrente. 

 
Artikel 14 – Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 
Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor 
belastingen, leges, rioolheffingen en afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. 

 
Artikel 15 – Financieringsruimte 
a. Het college zorgt bij het uitoefenen van de financiële functie voor:  

• het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om 
de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders uit te voeren; 

• het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals rente-, koers- en 
kredietrisico’s; 

• het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op 
uitzettingen; 

• het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van 
geldstromen en financiële posities.  

b. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen zoals opgenomen in de 
wet FIDO en RUDDO alsmede het treasurystatuut in acht. 

c. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële 
participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het 
college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, 
verstrekkingen van garanties en financiële participaties. 

d. Het college doet de raad op basis van daartoe geldende regelgeving een voorstel tot vaststelling of 
wijziging van het Treasurystatuut.  

 
4. – Paragrafen. 
Artikel 16 – Lokale heffingen 
In de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de geraamde respectievelijk gerealiseerde opbrengsten per lokale heffing en 

• het kwijtscheldingsbeleid. 
 

Artikel 17 – Weerstandsvermogen 
a. Het beleid wordt in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement weergegeven. Deze 

nota wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd en aan de raad aangeboden. 
b. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het besluit Begroting en Verantwoording in ieder geval op: 

• de gewenste omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat daarbij 
uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om 
niet begrote kosten te dekken; 

• een opsomming van de 10 risico’s met de grootste invloed op de exploitatie, inclusief een 
inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

• de relatie tussen de geraamde respectievelijk aanwezige weerstandscapaciteit en in 
hoeverre schade en verliezen als gevolg van de geïnventariseerde risico’s met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 
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Artikel 18 – Onderhoud kapitaalgoederen 
a. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval 
op: 

• de voortgang van het geplande onderhoud; 

• het gewenste kwaliteitsniveau. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar ter vaststelling aan een: 

• rioleringsplan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de 
planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud 
en de eventuele uitbreidingen. 

 
Artikel 19 – Financiering 
In de paragraaf Financiering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de kasgeldlimiet; 

• de renterisiconorm. 
 
Artikel 20 – Bedrijfsvoering 
In de paragraaf Bedrijfsvoering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 
a. de ontwikkeling van de loonkosten; 
b. de ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, planning & control en communicatie; 
c. de kosten van inhuur derden. 

 
Artikel 21 – Verbonden partijen 
In de paragraaf Verbonden partijen bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval van elke verbonden 
partij op: 
a. de naam en vestigingsplaats; 
b. het financieel belang van de gemeente; 
c. de zeggenschap van de gemeente. 
 
Artikel 22 – Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 

onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota Grondbeleid aan. De 

raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, winstneming, 
resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
5. – Financieel beheer en interne controle 
Artikel 23 – Administratie 
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor: 
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de 

afdelingen; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, 

activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten; 
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten 

en voor het maken van kostencalculaties; 
d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van 

goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid; 
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e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, 
evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving. 

 
Artikel 24 – Interne controle 
a. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van 

de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van 
de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt 
het college maatregelen tot herstel. 

b. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de 
bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de 
voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren)vorderingen, de opgenomen leningen en de 
(crediteuren)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen 
minimaal eenmaal in de vier jaar.  

 Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.  
 
Artikel 25 – Misbruik en oneigenlijk gebruik 
Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
gemeentelijke regelingen en eigendommen.  
  
6. – Financiële organisatie 
Artikel 26 – Financiële organisatie 
Het college zorgt voor en legt vast: 
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de 

gemeentelijke taken aan de afdelingen; 
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de 

eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan 
beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de 
toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening van de financieringsfunctie en 

e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van 
de productraming en de productrealisatie. 

 
Artikel 27 – Inkoop en aanbesteding. 
Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, 
werken en diensten. 
 
7. - Slotbepalingen 
Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 maart 2013; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente Leiderdorp 2011”, 

vastgesteld door de raad op 5 september 2011.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
2013 gemeente Leiderdorp”. 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 



Pagina 9 van 10 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I00269   Agendapunt  

 2013 BESLUITEN    

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen vaste activa 

De volgende vaste activa worden lineair afgeschreven in: 

 max.  
afschrijvings 
termijn * 

Afval:  

Afval (bakken en containers) 12 

Afval (ondergrondse containers) 10 

Afval (milieustraat - huisvesting) 15 

Gebouwen:  

Gebouwen (nieuwbouw) 50 

Gebouwen (renovatie / groot onderhoud) 25 

Gebouwen (tijdelijke voorzieningen) 20 

Gebouwen (automatisering):  

Automatisering (software en programmatuur) 4 

Gebouwen (apparatuur & machines)  

Beveiliging (brand en inbraak) 20 

Kantoor (apparatuur) 5 

Kantoor (keukenapparatuur en koffieautomaten) 15 

Kantoor (meubilair) 15 

Technische installaties (verwarming-, klimaat-, licht-, kracht-, liften) 15 

Telecommunicatie (apparatuur) 5 

Onderwijs:  

Onderwijs (1e inrichting meubilair) 15 

Onderwijs (1e inrichting onderwijsleerpakket) **8 / 15 

Onderwijs (nieuwbouw) 40 

Onderwijs (renovatie / groot onderhoud) 25 

Riolering:  

Afschriiving conform het laatst vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Sport:  

Sport (1e inrichting en bouwkosten sporthal) 50 

Sportvelden (aanleg gras) 15 

Sportvelden (beregeningsinstallatie) 6 

Sportvelden (hekwerken) 15 

Sportvelden (kunstgras - onderlaag) 30 

Sportvelden (kunstgras - sporttechnische laag) 20 

Sportvelden (kunstgras - toplaag) 12 

Verkeer:  

Verkeer (gladheidbestrijding) 10 

Verkeer (regelinstallaties) 20 

Verkeer (regelautomaten) 15 

Vaar- en voertuigen:  

Voertuigen (aanhangwagens) 9 

Voertuigen (auto's, pick-up's en personenauto's) 9 

Voertuigen (vrachtauto's) 10 

Overig:  

Immateriële vaste activa 5 

Investeringen t.b.v. apparatuur & voertuigen technische  
levensduur 

*) afschrijftermijn mag niet langer zijn dan de verwachte levensduur 

**) afschrijftermijn nieuwe investeringen OLP 8 jaar; reeds gedane investeringen blijven 15 jaar 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  financiële verordening 

Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de “financiële verordening Leiderdorp 2013. 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Zoals ook al in de brief van 25 januari 2013 aan u vermeld. Willen wij voorstellen de 

planning en controlcyclus van de gemeente aan te passen. Hierbij wordt het aantal 

bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per jaar. Het gaat hierbij 

om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari t/m 

augustus. 

De Planning & controlcyclus is vastgelegd in de financiële verordening daarom 

wordt deze verordening nu aangepast aan u voorgelegd. 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij de behandeling van de bestuursrapportages in 2012 is door verschillende 

commissieleden van de commissie Bestuur en Maatschappij aangegeven dat de 

frequentie van de bestuursrapportage te hoog ligt.  

Binnen de organisatie is over de frequentie nagedacht. Hierbij is gekeken naar 

mogelijk oplossingen. Wij willen nu voorstellen om de frequentie terug te brengen 

van 3 bestuurs-rapportages naar 2 bestuursrapportages. Van drie-, zes- en 

negenmaands naar 4- en 8-maands. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 In de planning & control producten worden alle beleidsvelden behandeld. 

 

2 Beoogd effect 

De wijziging van het aantal bestuursrapportages verwerken in de verordening. 
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3 Argumenten 

1.1 De planning & controlcyclus sluit hierbij meer aan op uw wensen 

Kiezen voor een 4- en 8-maands rapportage sluit goed aan op een belangrijke wens van 

de raad uit het verleden om bij het behandelen van de jaarrekening, kadernota en de 

begroting ook te kijken naar de voortgang van de begroting van het lopende jaar. 

De jaarrekening, kadernota en 4-maands bestuursrapportage zullen gelijktijdig worden 

aangeleverd voor behandeling in de laatste commissie en raad voor het zomerreces.  

De 8-maandsrapportage zal uiterlijk vóór de behandeling van de begroting worden 

aangeleverd.  

 

1.2 Besluitvorming voor 31 maart is het meest logisch. 

Om de conform de verordening te handelen is het logisch de nieuwe verordening voor 31 

maart vast te stellen zodat duidelijkheid ontstaat voordat conform de oude Planning & 

Control kalender de 3- maands bestuursrapportage zou moeten worden opgesteld. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Er wordt afgeweken van de modelverordening 

De huidige model verordening van de VNG dateert nog uit 2003 met een aanpassing uit 

2007. De bestaande financiële verordening is niet gebaseerd op deze modelverordening. 

De VNG heeft aangegeven in het voorjaar met een nieuwe modelverordening te komen. 

Wij willen hier nu niet op wachten, zie ook kanttekening 1.2 

 
1.2 Binnenkort wordt u opnieuw een aanpassing van de verordening aangeboden. 

Op dit moment lopen er efficiency onderzoeken binnen Servicepunt71. Als gevolg hiervan 

kunnen voorstellen worden aangeboden om aanpassingen in de financiële verordening 

door te voeren zodat door harmonisatie van  beleid schaalvoordelen gemakkelijker bereikt 

kunnen worden.  Indien gereed, zal dan ook de nieuwe modelverordening worden 

aangehouden. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:   bijlage 1, wijzigingen financiële verordening nr. 2013i00287 



 

Bijlage 1: Wijzigingen financiële verordening 1

Postregistratienummer:    2013I00288 
Bijlage:      1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2013i00287 
Onderwerp:      wijzigingen financiële verordening 
Naam auteur:      Yvonne  van Halem 
 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd ten opzichte van de financiële verordening 2011. 
 
Artikel Reden 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
 

Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
 

Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop 
aangepast. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa, lid J. Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude 
Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 

Artikel 22 – Eigendommenbeleid Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in 
het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
Artikel 29 – Citeerartikel 

De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 

 
 
Per artikel toegelicht: 
 

Artikel 2. 
Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 
 
Oud Nieuw 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. van het tweede kwartaal, de bestuursrapportage tot en met maart; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. van het derde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met juni; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming.  
f. van het vierde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met september. 

Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met 

augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming. 

  



 

Bijlage 1: Wijzigingen financiële verordening 2

Artikel 7. 
Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste drie, zes en negen 
maanden van het begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

• Doelen 

• Activiteiten 

• Budget 
c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de 

voortgang toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang 
en de hiermee samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van de uitputting van 
openstaande investeringen en voortgang van taakstellingen. 

e. In de bestuursrapportage over de eerste zes maanden wordt naast de onder lid b, c 
en d genoemde onderdelen ook ingegaan op de paragrafen bedrijfsvoering en 
weerstandsvermogen. 

f. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden 
van het begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 
• Doelen 
• Activiteiten 
• Budget 

c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de 
voortgang toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang 
en de hiermee samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van: 
• Voortgang aangenomen moties 
• de uitputting van openstaande investeringen 
• voortgang van de taakstellingen 
• verkorte balans 
• paragraaf bedrijfsvoering 
• paragraaf weerstandsvermogen 

e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 9. Lid J 
Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 
Oud Nieuw 
Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve 
van:  

• Nieuwe gemeentehuis 

• Brede school Oude Dorp 

• Brede school West 
  uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan het einde van het boekjaar 
nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de boekwaarde wordt voor deze 
investeringen ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve 
van de brede school West uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan 
het einde van het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de 
boekwaarde wordt voor deze investeringen ook rente over de uitgaven/inkomsten van 
dat boekjaar toegerekend. 



 

Bijlage 1: Wijzigingen financiële verordening 3

 
Artikel 22.  
Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 
Oud Nieuw 
Artikel 22 – Eigendommenbeleid 
a.    In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en 
verantwoording in ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b.    Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Eigendommenbeleid    
       aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

Artikel 22 – Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast 

de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in 
ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
Artikel 28 en 29.  
De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2010”, vastgesteld door de raad op 15 december 2009.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2011 gemeente Leiderdorp”. 
 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 maart 2013; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2011”,  vastgesteld door de raad op 5 september 2011.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2013 gemeente Leiderdorp”. 
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 2013 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Visie op de jeugdhulp Holland 

Rijnland “Iedereen doet mee” 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr.2013i00024 dd.12-2-2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het Regeerakkoord dd. 29 oktober 2012; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De visie jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee” vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 12-02-2013 

Onderwerp:  Visie Jeugdhulp "Iedereen doet 

mee" 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De visie jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee” vast te stellen  
2. Het document ‘Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de 
transitie van de jeugdzorg’ voor kennisgeving aan te nemen 
 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 

voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 

worden voor de gehele jeugdzorg. Hieronder gaan de volgende nieuwe taken 

vallen: de geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd), de zorg voor jeugd met 

een licht verstandelijke beperking, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, 

jeugdzorg en de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijk uitspraak).  

 

Naast de jeugdzorg worden ook onderdelen vanuit de AWBZ en op het terrein van 

Werk (voorheen wet Werken naar vermogen) gedecentraliseerd naar gemeenten. In 

Holland Rijnland is in 2011 een (tijdelijke) projectorganisatie ingericht die de 

decentralisaties voorbereidt. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord in 2011 is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk 

zouden worden voor de Wet werken naar vermogen, het onderdeel ‘begeleiding’ 

vanuit de AWBZ en de wet op de jeugdzorg. De voorbereiding van de transities is 

binnen Holland Rijnland ter hand genomen. In mei 2012 werden de eerste twee 

transities controversieel verklaard. De overheveling van de verantwoordelijkheid van 

de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 bleef van kracht. Binnen Holland 

Rijnland is de voorbereiding van deze transitie voortgezet. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De transitie jeugdhulp heeft raakvlakken met de gemeentelijke taken op het terrein 

van het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de jeugdzorg kan worden opgepakt. 

 

3 Argumenten 

 

1.1 De Raad stelt de kaders vast waarbinnen het beleid wordt vormgegeven 

De visie op de jeugdhulp Holland Rijnland geeft aan binnen welke kaders/uitgangspunten 

de transitie op de jeugdzorg zal worden opgepakt. 

 

1.2 Er is een breed gezamenlijk gedragen ‘stip aan de horizon’ nodig waar we naartoe 

werken. In de notitie zijn de uitgangspunten en de visie verwoord. Het gaat in deze notitie 

om het ‘wat’. WAT willen we bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten? 

Hoe we dat gaan doen wordt hierna uitgewerkt op basis van deze notitie. 

 

2.1 Het document ‘Hart voor de jeugd’ geeft inzicht in de nieuwe taken na de transitie en 

hoe gemeenten zich hier op voorbereiden. Dit document geeft informatie over de nieuwe 

taken en hoe de gemeenten zich hierop voorbereiden. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.2 De visie hangt nauw samen met de doorontwikkeling van het Centrum voor jeugd 

(CJG) en gezin. Regionaal is een bedrijfsplan opgesteld om de CJG transitieproof te 

maken. Het bedrijfsplan dient als leidraad om lokaal een plan van aanpak vorm te geven. 

De raad heeft aangegeven meer zicht te willen in de resultaten en de ontwikkelingen van 

het CJG. Hierover wordt conform de motie 8/9 november 2012 voor 1 april gerapporteerd. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
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6 Communicatie en participatie 

De visie is breed gedragen door raadpleging in de gemeenten. 

Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei, is de 

conceptvisie in meer dan 30 overleggen met personen of groepen, cliënten, adviesraden, 

professionals uit het maatschappelijk veld en onderwijs besproken (zie bijlage 2 bij visie). 

Reacties waren overwegend positief, opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve 

visie. Ook de Wmo adviesraad heeft positief gereageerd 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor de in- en uitvoering van de decentralisaties stelt het Rijk middelen beschikbaar.  

Er vindt een herverdeling van budgetten plaats voor jeugdzorg en begeleiding AWBZ en er 

wordt een efficiencykorting toegepast. Wanneer er meer duidelijk is over de precieze 

besteding en eventuele extra investering, ontvangt uw Raad hiervoor informatie. 

 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:   
 

I. “Iedereen doet mee”, visie Jeugdhulp Holland Rijnland 
II. Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de transitie van de 

jeugdzorg 
III. Advies Wmo adviesraad 
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Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de 

transitie van de jeugdzorg. 

 

Leeswijzer 

De jeugdzorg gaat in zijn geheel naar gemeenten. Dat is een groot en complex proces. Voor 

gemeenten gaat het om een geheel nieuw terrein. Regionale samenwerking tussen gemeenten op 

specifieke onderdelen is daarbij verplicht en op andere onderdelen wenselijk . Daarom werken 

gemeenten in Holland Rijnland en Boskoop gezamenlijk aan de voorbereiding op- en de invulling van 

deze nieuwe taken. 

Dit document wil betrokkenen als raads- en collegeleden, ambtenaren, professionals en andere 

betrokkenen en geïnteresseerden inzicht geven in wat de nieuwe taken inhouden en hoe de 

gemeenten zich daar nu op voorbereiden. 

Per onderdeel/doelgroep wordt uitgelegd wat de wet van gemeenten vraagt en hoe daar binnen 

Holland Rijnland aan gewerkt wordt. Uiteraard betreft het hier een huidige stand van zaken, die 

wanneer nodig geactualiseerd wordt. 

 

1. Inleiding 

1.1        Waarom een transitie? 

Het huidige jeugdzorgstelsel moet op de schop. Terwijl onze jeugd tot de gelukkigste ter wereld 

behoort, neemt de instroom in de jeugdzorg al jaren sterk toe. Er gaat veel geld naar de zware 

geïndiceerde jeugdzorg en er is te weinig geld en aandacht voor preventie en vroegsignalering. Het 

zorgaanbod is versnipperd en het systeem van indicatiestelling via Bureau Jeugdzorg en 

zorgverzekeraars is complex. Veel tijd van professionals gaat zitten in administratie en 

verantwoording. De zorg is niet effectief genoeg, vooral omdat zij teveel los van de sociale context 

van jeugdigen en gezinnen en probleem- in plaats van systeemgericht (gezin, omgeving|) plaatsvindt. 

Een meer integrale aanpak, met oog voor alle leefgebieden en gezinsleden is nodig. Tot slot is de 

verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg versnipperd over rijk, provincies, gemeenten, en 

zorgverzekeraars. 

De transitie van de gehele jeugdzorg naar gemeenten met ingang van 1 januari  2015 moet een 

antwoord bieden op bovenstaande tekortkomingen. De gemeente moet worden gezien als de meest 

nabije overheid die dichtbij mensen staat en die waar nodig dwarsverbanden kan leggen. Er komt 

een nieuwe jeugdwet die deze taken moet regelen. Alle huidige budgetten voor jeugdzorg worden 

samengevoegd en komen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
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1.2 Wat komt er naar ons toe? 

Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor het hele jeugdveld.  

Er komt een nieuwe jeugdwet die nu in concept voorligt. Tot 18 oktober kon er commentaar worden 

gegeven op de concept wet
1
. Het wetstraject moet  in 2013 afgerond zijn. 

Naast de huidige taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg worden 

gemeenten verantwoordelijk voor:  

• de huidige door de provincie gefinancierde geïndiceerde jeugdhulpverlening (nu geïndiceerd 

via de Bureaus Jeugdzorg. Het gaat hier om jeugdigen met wat zwaardere problematiek die 

hulp krijgen vanuit bijvoorbeeld Cardea of Horizon. Het kan gaan om ambulante hulp, 

medisch kinderdagverblijf, residentiele zorg, kamertrainingscentra, pleegzorg etc.) 

• de geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd). Het gaat hier om jeugdigen met een 

psychische of gedragsstoornis . Te denken valt aan ADHD, autisme etc. Aanbieders bij de GGZ 

jeugd zijn o.a. 1e lijns en 2
e
 lijns vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en 

instellingen als Rivierduinen Kinderen en jeugd (inclusief Centrum Autisme, Kristal (voor 

kinderen met een psychische aandiening en een licht verstandelijke beperking) en Curium 

dat ook klinische zorg biedt. MEE is een instelling die actief is bij advisering en toeleiding naar 

zorg. 

• de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB) Het gaat hier om jeugd met 

een IQ tussen 50 en 85). Aanbieders zijn bijvoorbeeld Ipse de Bruggen, Gemiva, Philadelphia, 

de Haardstee etc. Het kan gaan om ambulante of residentiele zorg en het gaat hierbij om 

chronische problematiek. 

• Wanneer de veiligheid van jeugdigen in het geding is kan de rechter een uitspraak doen voor 

onder toezicht stelling (OTS) en/of uithuisplaatsing, (jeugdbescherming). Het gaat hierbij om 

zware problematiek en zeer ingrijpende maatregelen in het leven van kinderen en gezinnen. 

De jeugdbescherming wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en de William Schrikkergroep 

(de laatste specifiek voor kinderen en gezinnen met een licht verstandelijke beperking) 

• Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd kan de rechter jeugdreclassering 

voorschrijven na detentie. De jeugdreclassering wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en 

de jeugdreclassering van het Leger des Heils. 

• de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijke uitspraak). Het gaat om jeugdigen 

vanaf 12 jaar, die tijdelijk in een gesloten instelling geplaatst worden. Het gaat daarbij 

bijvoorbeeld om slachtoffers van eergerelateerd geweld, loverboys etc. In onze regio is De 

Vaart onlangs geopend, naast Teijlingereind. De Vaart is onderdeel van Horizon. Er zijn ook 

elders in het land gespecialiseerde jeugdzorgplus instellingen waar kinderen uit deze regio 

naar toe gaan. 

                                                           

1
 De gemeenten in Holland Rijnland hebben samen met de regio’s Midden Holland en Zuid Holland Zuid een 

reactie op de concept wet opgesteld en aan de ministeries gestuurd. 
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• Kindertelefoon: de kindertelefoon is een landelijk concept. Via een motie uit de Tweede 

Kamer en de wet worden gemeenten verplicht de Kindertelefoon in stand te houden. 

• Integratie van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk 

Geweld.  

 

1.3 Regionale samenwerking 

Gemeenten zijn verplicht op regionaal niveau samen te werken, in het bijzonder op het gebied van 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de jeugdzorg plus. Ook voor de zeer specialistische 

vormen van jeugdzorg is regionale samenwerking nodig. De regionale samenwerking en afspraken 

moeten een jaar voor de invoering van de wet (1-1-2014) helder zijn. 

Gemeenten in Zuid Holland Noord (Holland Rijnland) werken al jaren samen om de zorg voor jeugd 

te verbeteren. Ze doen dit binnen het traject ketenaanpak jeugd, dat in 2006 gestart is na het 

tragische overlijden van Savanna in Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt door de 15 gemeenten op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau samengewerkt, waarbij de zorginstellingen nauw betrokken zijn. Het 

was dan ook niet meer dan logisch om de transitie ook op dit regionale niveau op te pakken. De regio 

heeft met ruim 500.000 inwoners genoeg omvang om de transitie aan te kunnen. 

Gemeenten in Holland Rijnland werken ook bij de veranderingen in de Wmo (begeleiding van de 

AWBZ naar de Wmo) en werk nauw samen in het project 3D (3 decentralisaties). Een aantal thema’s 

die voor alle decentralisaties gelden en een integrale werkwijze worden daar gemeenschappelijk 

ontwikkeld.  

Met de transitie van de jeugdzorg komt er een zware taak en verantwoordelijkheid bij gemeenten te 

liggen. We zijn ons ten volle bewust van de ernst en zwaarte van deze taak. Anderzijds zien we ook 

veel mogelijkheden om naar jeugdzorg in de regio te komen waarbij gezinnen en jeugdigen centraal 

staan. Waarbij we uitgaan van de vraag en behoeften van mensen en niet van het aanbod, waarbij 

we de kracht van mensen versterken en waar we indien nodig optreden omdat de veiligheid van 

kinderen in het geding is. 

1.4 Op weg naar 1 januari 2015: richten in 2013 en inrichten in 2014 

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. 2013 is een cruciaal 

jaar voor de voorbereiding van de Jeugdwet. Naast een (organisatorische en financiële) 

decentralisatie naar de gemeente, heeft de wetgever ook nadrukkelijk een transformatie van de 

jeugdhulp voor ogen. Dit vraagt veel kennis van het ambtelijk apparaat, aangezien de variëteit aan 

sectoren, disciplines en organisaties is erg groot is.  

In 2013 worden richtinggevende kaders ontwikkeld, die elke gemeenteraad in haar kaderstellende 

functie begin 2014 zal bespreken en vaststellen.  In 2014 worden de kaders uitgewerkt om te komen 

tot een Beleidskader 2014-2019. Daar zal de Raad zich eind 2014 over uitspreken.  
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2. Preventief jeugdbeleid 

Gemeenten zijn ook in het huidige stelsel verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. Dat 

heeft zijn wettelijke grondslag in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) prestatieveld 2 en 

de WPG (Wet Publieke Gezondheid), waarin de jeugdgezondheidszorg is geregeld. 

2.1 WMO prestatieveld 2 

Gemeenten hebben 5 taken: informatie en advies 

 Vroegsignalering,  

Toeleiding naar zorg,  

Licht pedagogisch advies en  

Coördinatie van zorg.  

De Centra voor Jeugd en Gezin spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze taken.  

 

2.2 Wet Publieke Gezondheid 

In deze wet is de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus, schoolartsen) geregeld. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een wettelijk verplicht deel (uniform deel) en een (wettelijk) 

maatwerk deel, dat gemeenten zelf kunnen invullen. De Jeugdgezondheidszorg voert een traject van  

flexibilisering door. De standaard contact momenten uit het uniforme deel kunnen bij kinderen en 

gezinnen waar alles goed gaat wat minder, om zo meer tijd te hebben voor kinderen en gezinnen die 

wat meer ondersteuning nodig hebben.  

Het maatwerkdeel JGZ gaat naar verwachting uit de WPG en over naar de nieuwe jeugdwet. 

Gemeenten zijn dan vrij dit soort activiteiten ook buiten de JGZ te beleggen. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Flexibilisering JGZ  Gemeenten/GGD 2013 

Invulling voormalig 

maatwerkdeel JGZ 

Gemeenten 2013/2014 

 

2.3 Centra voor Jeugd en Gezin 

De Centra voor Jeugd en Gezin nemen een belangrijke plaats in bij en na de transitie. Ze moeten hun 

tentakels hebben in gemeenten, wijken, onderwijs, voorschoolse voorzieningen en andere plekken 

die belangrijk zijn voor ouders en jeugd. De CJG’s zijn opgezet als netwerkorganisaties met 

laagdrempelige inlooppunten. Hun taak zal veranderen, omdat de CJG’s ook een rol zullen spelen bij 
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de inzet van meer specialistische zorg en het werken met 1 gezin 1 plan. Daarbij willen we de 

laagdrempeligheid niet verliezen.  

De kwaliteit van de CJG’s is wisselend en alle CJG’s in de regio zijn nog steeds in ontwikkeling. Het is 

belangrijk nu kwaliteitseisen te gaan stellen aan de CJG’s. Daarvoor is een traject ingezet in 

samenwerking met bureau “de Jeugdzaak”. Resultaat is een regionaal bedrijfsplan met een 

activiteitenplan om de CJG’s te versterken en verder te ontwikkelen. Een deel van de acties ligt op 

regionaal niveau, een deel op lokaal niveau. Van gemeenten vragen de actiepunten om meer  te 

investeren en faciliteren. Van de instellingen worden inhoudelijke acties gevraagd, die vooral gericht 

zijn op versterking van de samenwerking en integraliteit. Dat alles moet ervoor zorgen dat de CJG’s 

”transitieproof” zijn en toegerust op nieuwe taken bij de transitie. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Versterken CJG’s Gemeenten/CJG 

partners 

2013/2014 

 

 

3. Onderwijs 

Ook in het onderwijs gaat er veel veranderen.  

3.1 Passend Onderwijs 

Met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen de plicht een passende 

onderwijsplek aan het kind te bieden. Als scholen dat zelf niet kunnen, moeten ze zorgen dat een 

kind elders een onderwijsplek krijgt. De huidige regelingen omtrent de toegang via indicatiestelling 

en begeleiding via een rugzakje komen te vervallen. De samenwerkingsverbanden van de scholen 

(primair en voortgezet onderwijs) worden zelf verantwoordelijk voor de inzet van zorg en bepalen 

zelf de grondslagen voor plaatsing in het speciaal onderwijs. 

De budgetten voor zorgleerlingen worden overgeheveld naar de samenwerkingsverbanden. De 

gezamenlijke schoolbesturen van een samenwerkingsverband maken afspraken over de inzet van 

geld en zorg. Daarbij hebben de samenwerkingsverbanden de plicht hun zorgplan af te stemmen met 

gemeenten in op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Een belangrijk vraagstuk daarbij is welke 

zorg vanuit het onderwijs wordt ingezet en gefinancierd en welke zorg de verantwoordelijkheid is 

van de (door de gemeente gefinancierde) partners. 

Onderwijs en gemeenten moeten gaan werken aan integrale zorgplannen en toegang. Daartoe zijn in 

oktober pilots gestart in de 3 subregio’s (Leiden, Alphen aan den Rijn en Noordwijk) waar deze 

integrale toegang verder wordt uitgewerkt. De pilots zijn onderdeel van de voorloperaanpak passend 

onderwijs/transitie jeugdzorg van de ministeries van VWS en OCW en zijn daar als een van de beste 

initiatieven beoordeeld. De hier genoemde pilots zijn breder dan de inzet van zorg vanuit het 

onderwijs. We komen daar in paragraaf 4 op terug. 
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3.2 Zorg in en om de school 

Als het gezin het 1
e
 milieu is van kinderen, is de school het tweede milieu. Ze brengen een groot deel 

van hun leven door in de school en de school is vaak de plek waar problemen bij het opvoeden en 

opgroeien voor het eerst gesignaleerd worden. Dan is het zaak ervoor te zorgen dat het kind/gezin 

vroeg de goede zorg en ondersteuning krijgt. Elke school heeft een intern zorgteam. Daarnaast zijn er 

korte lijnen tussen elke school en de CJG’s. Hier speelt het (jeugd) maatschappelijk werk een 

belangrijke rol. Scholen geven aan dat de inzet van maatschappelijk werk heel veel problemen kan 

opvangen en ernstiger problematiek kan voorkomen. Het maatschappelijk werk is volgens de 

onderwijspartners onmisbaar in de school omdat ze breed en systeemgericht kunnen werken. 

Daarnaast moet ook de JGZ/huisarts indien nodig snel kunnen worden ingeschakeld als de 

problematiek meer van lichamelijke aard is. De gemeenten en scholen moeten afspraken maken over 

de inzet van zorg in en om de school. Daarbij lijkt een bepaald zorgvolume vanuit de CJG’s, dat op 

vraag van scholen snel kan worden ingezet, de meest effectieve en efficiënte methode. Ouders 

moeten daar altijd nauw bij betrokken worden, omdat het hun kind betreft. Voor het voortgezet 

onderwijs zal de ondersteuning meer aan de school moeten worden gekoppeld. Omdat leerlingen in 

het VO uit diverse gemeenten afkomstig zijn vraagt dit om gezamenlijke financiering vanuit de 

gemeenten. 

De zes samenwerkingsverbanden voor PO en VO in de regio’s en de gemeenten voeren gezamenlijk 

overleg om de structuren rond passend onderwijs en zorg in en om de school vorm te geven. Daarbij 

worden zorg, werkwijzen en middelen zoveel mogelijk gecombineerd ingezet. 

Medio 2013 zal er naar verwachting een gezamenlijk voorstel naar alle betrokken partijen gaan. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Passend 

Onderwijs 

Onderwijs/samenwerkingsverbanden 

via OOGO met gemeenten 

2013/2014 

Zorg in en om 

school  

(vanuit CJG’s) 

Gemeenten en onderwijs 2013/2014/2015 

 

 

4. Van indiceren naar arrangeren: integrale toegang 

Veel van de  zorg in het huidige stelsel is alleen toegankelijk via indicatiestellingen. De Bureaus 

Jeugdzorg indiceren voor de jeugdhulpverlening, het zorgkantoor en Centraal Indicatieorgaan 

Zorginstellingen (CIZ indiceren voor de huidige AWBZ voorzieningen als begeleiding en de zorg 

voor licht verstandelijke beperkte jeugd. Bureau Jeugdzorg en de huisarts tenslotte, verwijzen in 

het huidige systeem naar de GGZ jeugd. 80 % van de huidige verwijzingen naar de GGZ jeugd 

loopt via de huisarts. 
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Het verplichte systeem van indicatiestelling verdwijnt en er komt 1 integraal jeugdbudget naar 

gemeenten. Het vervallen van indicatiestellingen en daarmee het strakke onderscheid tussen 1
e
 

en 2
e
 lijn en preventie en curatie, maakt het mogelijk preventie en curatie meer aan elkaar te 

verbinden, sneller hulp in te zetten en veel administratieve regeldruk te voorkomen. Anderzijds 

moet het proces dat leidt tot het toewijzen van zorgtrajecten zorgvuldig gebeuren. In pilots gaan 

we op 3 plekken in de regio aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe manier van 

zorgtoeleiding en zorgtoewijzing onder het motto: “van indiceren naar arrangeren”.  

Aan de hand van een aantal casussen gaan pilotteams aan de slag om een nieuwe werkwijze te 

ontwikkelen. Daarbij sluiten we aan bij de werkwijze en uitgangspunten van 1 gezin 1 plan, waar 

al langer in de regio mee wordt gewerkt. Daarbij gaat het om: 

• Versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen 

• Waar mogelijk betrekken van het sociale netwerk 

• Het samen met de ouders/jeugdige opstellen van doelen op basis van de behoefte en 

situatie van de cliënt. Daarbij kijken we breed naar het gezin als geheel en naar alle 

leefdomeinen als werk en inkomen, wonen, onderwijs etc. 

• De cliënt (ouder of jongere) is eigenaar van het plan 

• Waar nodig wordt snelle diagnostiek ingeschakeld zonder door te verwijzen. We 

verwijzen niet meer door, maar halen deskundigheid “erbij”. 

• Als specialistische zorg nodig is, is dit integraal onderdeel van het ondersteuningsplan. 

Ook hier geldt dat we niet meer doorverwijzen, maar erbij halen.  

• Er wordt een coördinator van zorg aangewezen, waarbij de voorkeur van de cliënt van 

groot belang is 

 

Deze uitgangspunten vereisen een brede blik. Hoe we dit precies gaan doen ontdekken we in de 

pilotpraktijk.  

De pilots vinden plaats in Leiden (Noord), Noordwijk en Alphen aan den Rijn. In de pilotteams zitten 

medewerkers van CJG, onderwijs, Bureau jeugdzorg, MEE en Cardea. Op afroep is de deskundigheid 

van de GGZ jeugd en Ipse de Bruggen beschikbaar. Er zijn directe contacten met de gemeentelijke 

Wmo loketten en werk en bijstand. Bureau “Partners in jeugdbeleid”, dat eerder 1 gezin 1 plan in de 

regio introduceerde begeleidt de pilots. 

De pilots worden bekostigd met middelen van de provincie en de ministeries van OCW/ VWS. Door 

de provincie in het kader van de pilots transitie vanuit de provincie en door VWS/OCW in het kader 

van de voorloperaanpak passend onderwijs/transitie jeugdzorg van beide ministeries. Vanuit de 

ministeries is daarbij inzet beschikbaar om belemmeringen in regelgeving etc. waar we werkende 

weg wellicht tegenaan zullen lopen aan te kaarten en waar mogelijk op te lossen 
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De pilotperiode bedraagt 1 jaar en heeft als eindresultaat een nieuwe regionale werkwijze voor 

integrale toegang jeugd. Er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep en 3D werkgroep toegang. 

Uiteraard zullen er 3D zeer nauwe verbindingen worden gelegd, waar het de toegang tot sociale 

voorzieningen betreft. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Integrale toegang 

jeugd 

Gemeenten/onderwijs/huisartsen 

i.s.m. zorgaanbieders etc. 

4
e
 kwartaal 2012 

t/m 3
e
 kwartaal 

2013 

 

5. Vraag en aanbod 

Het aanbod op het gebied van preventieve en curatieve hulp is versnipperd en omvangrijk. De 

transitie zal ook op dit terrein tot wijzigingen leiden. We werken daarom aan een herijking van het 

aanbod op basis van de vraag. We brengen allereerst de vraag van ouders en jeugd in beeld, 

vervolgens het huidige aanbod op die vragen met een onderscheid van lichte naar zware hulp en we 

maken keuzes welk aanbod we met elkaar beschikbaar willen stellen. Er kan daarbij sprake zijn van 

een regionaal minimum aanbod, naast lokale accenten. Het is vaak goedkoper en efficiënter met 

elkaar als regio een bepaald volume beschikbaar te stellen dan dat per gemeente te doen. Uiteraard 

is dat vooral efficiënt voor wat kleinere gemeenten. We werken samen met het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJI) bij de herijking van het aanbod. In de eerste helft van 2013 ligt er een regionaal 

plan. Ook 3D wordt er gekeken naar vraag en aanbod. Het aanbod bij jeugd is zo groot en complex 

dat het binnen het jeugdtraject wordt uitgevoerd. Uiteraard wordt vervolgens afgestemd met de 

resultaten van de 3D werkgroep. 

 

Onderwerp verantwoordelijkheid planning 

Vraag en aanbod in 

beeld 

gemeenten Medio 2013 

 

 

6. Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (GGZ kinderen en jeugd) 

Ook de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Er is al jaren sprake van een forse groei van instroom in de GGZ jeugd. De meeste kinderen komen er 

via de huisarts en een kleiner deel via de Bureaus Jeugdzorg. 

In de nieuwe concept wet blijft de weg via de huisarts bestaan. Dat is op zich een goede zaak omdat 

de huisarts vaak de meest nabije en vertrouwde persoon is. Gemeenten krijgen daarbij een 

leveringsplicht. Dat heeft twee grote nadelen: 
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Enerzijds is er sprake van een groot financieel risico voor gemeenten en anderzijds vormt het een 

aparte route tot zorg via de huisarts, die niet altijd breed kijkt naar kind en gezin, andere sociale 

domeinen etc. Om die reden zijn bij de pilots toegang jeugd van indiceren naar arrangeren 

huisartsenpraktijken betrokken. We doen dit via de praktijkondersteuners GGZ die de deelnemende 

huisartsen hebben. 

De plaats en financiering van 1
e
 en 2

e
 lijns vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vraagt 

specifieke aandacht.  

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

GGZ jeugd, toegang en 

financiering 

Gemeenten (en 

huisartsen) 

Toegang 3
e
 kwartaal en 

financiering 2013/2014 

 

7. Jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVB) 

Bij de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking gaat het om jongeren met een IQ tussen 

de 50 en 70 met blijvende beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid en om zwakbegaafde 

jeugdigen (met een IQ van 70 tot 85) met ernstige en chronische beperkingen in de sociale 

redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Jeugd LVB toegang en 

financiering 

Gemeenten Toegang 3
e
 kwartaal 

2013 en financiering 

2013/2014 

 

8. Jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) 

Op deze onderdelen zijn gemeenten verplicht regionaal samen te werken. Een jaar voordat de wet in 

werking treedt moeten gemeenten aangeven hoe ze op deze terreinen gaan samenwerken en deze 

onderdelen regelen en vormgeven. 

8.1 Jeugdbescherming 

De activiteiten in het kader van de jeugdbescherming worden nu uitgevoerd door de Bureaus 

Jeugdzorg. Na de decentralisatie in 2015 zal deze taak worden uitgevoerd door gecertificeerde 

instellingen (dat kan het huidige Bureau Jeugdzorg zijn).  

In de conceptwet loopt de weg naar de rechter via de Raad voor de Kinderbescherming, die op 

meldingen onderzoek doet en indien nodig een zaak voorlegt aan de kinderrechter. De Raad wijst 

een gecertificeerde instelling aan die de uitvoering van de maatregel uitvoert (in het huidige systeem 

wordt dit door voogden van Bureau Jeugdzorg of de William Schrikkergroep gedaan). Een 

hulpverleningstraject kan door deze instelling en de voogd worden ingezet. De gemeente maakt 
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afspraken met Raad en instellingen die de maatregel en de jeugdhulp uitvoeren en financiert deze. 

Dat maakt de regierol van de gemeente in deze beperkt. Daar is vanuit de regiogemeenten bezwaar 

tegen gemaakt bij de consultatieronde van de jeugdwet.  

In de visie van Holland Rijnland moet er geen knip worden gelegd tussen het vrijwillig en gedwongen 

kader, maar moet er sprake zijn van 1 zorgproces. We sluiten ook hier weer aan bij de 1 gezin 1 plan 

gedachte: vanuit het plan kan het nodig zijn een beschermingsmaatregel aan te vragen of melding te 

doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Indien er een maatregel en zorgtraject 

worden ingezet, worden deze onderdeel van het plan en ziet de voogd toe op de uitvoering ervan. 

Op die manier borgen we zorg ook na de maatregel. Het is echter niet zeker of de wet deze ruimte 

zal bieden. Mocht de wet op dit onderdeel niet veranderen dan zullen we proberen via goede 

afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming tot een dergelijke werkwijze te komen. 

8.2 Jeugdreclassering 

Ook jeugdreclassering wordt ingezet op uitspraak van de rechter. Net als bij de jeugdbescherming 

geldt ook hier dat de uitvoering van de maatregel bij een gecertificeerde instelling wordt belegd. 

Dezelfde argumenten als bij de jeugdbescherming gelden ook hier: gemeenten in Holland Rijnland 

hebben de intentie om een jeugdreclasseringmaatregel onderdeel te laten zijn van een breder en op 

perspectief gericht plan. 

 

8.3 Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) 

Jeugdzorg plus is residentiële opvang voor jeugdigen met ernstige problematiek in een gesloten 

setting (waar geen sprake is van detentie). Een jeugdzorgplus plaatsing gebeurt op uitspraak van de 

rechter (civielrechtelijk, niet strafrechtelijk). In onze regio is er 1 instelling voor jeugdzorg plus bij De 

Vaart (van Horizon), naast Teijlingereind (de justitiële jeugdinrichting) . Ook hier geldt dat we 

plaatsing in het gesloten kader willen inpassen in een breed en op perspectief gericht plan voor de 

jongere. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Regionale afspraken 

omtrent 

jeugdbescherming, 

jeugdreclassering en 

jeugdzorg plus 

Gemeenten, justitie 

(rechter), Raad voor de 

Kinderbescherming 

Voorstel voor regionale 

invulling en bekostiging 

eind 2013 

 

9. Integratie Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt Kindermishandeling 

De concept wet schrijft voor het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)(hier bij de GGD) en het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, nu onderdeel van Bureau Jeugdzorg)) te integreren. 

Er moet één toegang zijn. De taken van het SHG en AMK verschillen wezenlijk. Het AMK doet 
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onderzoek en adviseert aan de Raad voor de Kinderbescherming, het Steunpunt is meer een 

adviespunt. Ook qua inbedding verschillen beide instellingen. De concept wet stelt eisen aan 

certificering, wat nu niet het geval is. Een eerste gesprek is gevoerd met het beleidsoverleg van het 

Steunpunt Huiselijk Geweld. Daar is afgesproken dat dit beleidsoverleg, waarin ook het AMK 

vertegenwoordigd is, met een voorstel voor vervolggesprekken komt. Bij het schrijven is nog niet 

bekend wat de toekomst van Bureau Jeugdzorg wordt. Dat maakt ook de discussie rondom het AMK 

lastig. Daarnaast is het zo dat AMK en SHG hun banden hebben binnen de veiligheidskolom en de 

OGGZ. Het SHG wordt bestuurlijk aangestuurd vanuit de centrumgemeente Leiden. Om al deze 

redenen vraagt dit onderdeel om een brede en integrale blik, niet alleen vanuit de transitie van de 

jeugdzorg. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Integratie Steunpunt 

Huiselijk Geweld en 

Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling 

Gemeenten/provincie/ 

centrumgemeente 

Eind 2013 voorstel 

 

10. Financiering 

Met de transitie jeugdzorg komt er één financieringsstroom naar de gemeenten. Op het landelijke 

macro budget van ca. 3 miljard wordt 15% gekort (300 miljoen uit Rutte I en nog eens 150 miljoen uit 

Rutte II). De eerder aangekondigde eigen bijdrage in de jeugdzorg, is in het nieuwe regeerakkoord 

geschrapt. Tot slot geeft het nieuwe regeerakkoord aan dat er 1 (ontschot) budget moet komen 

binnen gemeenten voor alle decentralisaties in het sociale domein. 

 Door veel van de huidige bureaucratie te schrappen en het systeem van indicatiestelling te 

vereenvoudigen kan flink worden bespaard. In het eerste jaar na de transitie zijn gemeenten 

verplicht de huidige zorgtrajecten voort te zetten. 

Tot op heden is niet bekend hoe het verdelingsmodel er uit gaat zien. Onderzoekscentrum Cebeon 

werkt aan een landelijk model. Gemeenten kunnen overwegen een deel van deze middelen 

gezamenlijk in te zetten om efficiënt en flexibele zorg te kunnen inzetten. In een startbijeenkomst 

jeugd hebben de portefeuillehouders aangegeven te willen nadenken over een model van 

solidariteit. Gezamenlijke inkoop/subsidiering bijvoorbeeld geeft financieel voordeel en flexibiliteit 

en garandeert een beschikbaar zorgvolume. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de 

aanpak van de 3 decentralisaties (3D). 

 Van groot belang is de keuze van financieringsvorm. Daarbij zijn verschillende varianten mogelijk die 

bijvoorbeeld cliëntgebonden, trajectgebonden of instellingsgebonden zijn. Er kan zorg in natura 

beschikbaar worden gesteld al dan niet via een vorm van Pgb of vouchers. Er kan worden ingekocht 

of gesubsidieerd. De financieringsvorm moet aansluiten op de visie en sturingsfilosofie van de 

gemeenten. Verschillende modellen zullen worden onderzocht en uitgewerkt binnen de 3D aanpak.  

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 
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Financieringsmodel Gemeenten  3D 2013 

 

11. Projectstructuur 

De voorbereiding op de transitie bouwt voort op de ketenaanpak jeugd. De 3 grote gemeenten in 

de regio (Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden) trekken ieder een traject. Ambtelijk trekker van 

de transitie jeugdzorg is de gemeente Alphen aan den Rijn. De ketenaanpak jeugd bestaat al 

sinds 2006 en kent een eigen projectstructuur met een bestuurlijke stuurgroep en een 

projectgroep, waarin naast Holland Rijnland ook de 3 trekkers vanuit de gemeenten  en bijv. de 

provincie, zorgkantoor en zorginstellingen participeren. Daarnaast is de transitie van de 

jeugdzorg integraal onderdeel van de 3 decentralisaties (WMO, Werk en Inkomen en Jeugdzorg) 

en de 3D aanpak binnen Holland Rijnland. Beide trajecten zullen qua aansturing duidelijker in 

elkaar worden geschoven, met behoud en versterking van de kracht van beide structuren (jeugd 

en 3D). 

Een deel van de opgaven en onderwerpen wordt binnen de 3D aanpak belegd. Het gaat dan om 

horizontale gemeenschappelijke thema’s die voor elke decentralisatie van belang zijn en die 

samenhang tussen de decentralisaties mogelijk maken: 

Inhoudelijk 3D Procesmatig 3D Afzonderlijke 

decentralisaties 

� Vraag en aanbod 

� Toegang tot de hulp 

� Persoonsgebonden budget 

� Vervoer 

� Versterken sociaal netwerk 

� Langdurige ondersteuning 

� Eigen bijdrage 

� Opdrachtgeverschap 

(voorheen: aanbesteden en 

subsidie) 

� Communicatie 

� Financiën 

� Werk 

� Wmo 

� Jeugd 
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Iedereen doet mee 
Visie Jeugdhulp Holland Rijnland 

  
 
Inleiding 

Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er veel kritiek op ons 
jeugdzorgstelsel. De jeugdzorg is bureaucratisch, versnipperd en kent wachtlijsten. Er is een 
grote toename van zorgvragen en het stelsel is ingewikkeld en duur. 
 
Om deze situatie te verbeteren heeft de wetgever besloten alle zorg voor jeugd onder te 
brengen bij één overheidslaag die het dichtst bij de burger staat: de gemeente.  
Daarbij is er niet alleen sprake van een transitie van middelen en verantwoordelijkheden, 
maar van een inhoudelijke transformatie. De filosofie van het nieuwe beleid is het versterken 
van de eigen kracht in mensen en hun sociale netwerk, het ‘ontzorgen’ en normaliseren van 
de situatie. Deze filosofie past bij de richting die de gemeenten in Holland Rijnland al enkele 
jaren geleden zijn ingeslagen in hun preventief jeugdbeleid.  
 
Gemeenten staan voor een enorme uitdaging om zich het, voor hen nieuwe, terrein van de 
jeugdzorg eigen te maken en inhoudelijk te vernieuwen, zonder dat huidige cliënten 
daaronder lijden. We moeten dat doen met minder middelen dan er tot nu toe voor 
beschikbaar waren. Deze uitdaging gaan we met de 15 gemeenten in Holland Rijnland 
gezamenlijk aan. We bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk voor, zoals we al 
lange tijd gezamenlijk beleid maken op het terrein van jeugd. We verwachten daarmee meer 
kwaliteit te behalen en geld te besparen.  
 
Als portefeuillehouders willen we in dit document kort en compact onze belangrijkste 
uitgangspunten en onze visie verwoorden. Een stip aan de horizon zetten: WAT willen we 
bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten.  
 
De notitie is in de zomer van 2012 besproken in de 15 gemeenten: met cliënten, jongeren en 
ouders, met het onderwijs als het zo belangrijke 2e milieu, wmo-adviesraden en met 
zorgpartners. Hun opmerkingen hebben geleid tot deze aangepaste visie.  
 
Na het WAT komt dan vervolgens het HOE. Op basis van deze uitgangspunten zullen we 
aangeven HOE we onze doelen en uitgangspunten willen gaan realiseren en daarbij de 
verschillende paragrafen verder uitwerken.  
 
Tot slot: onze regio kent aan den lijve de trieste voorbeelden van hoe het mis kan gaan met 
kinderen na het overlijden van Savanna. Maar ook het schietdrama in de Ridderhof geeft stof 
tot nadenken of zoiets te voorkomen was geweest. 
In de wetenschap dat we dit soort tragische gebeurtenissen nooit zullen kunnen uitsluiten, is 
het ons eens te meer duidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid in onze handen wordt 
gelegd. Daarbij past een gedragen en vernieuwende visie op de zorg voor de jeugd en 
gezinnen en hun directe omgeving die reikt van preventie tot de zwaarste vormen van 
ondersteuning en zorg. 
 
 
Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland 
december 2012
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Iedereen doet mee 
Iedereen doet mee: kinderen, jeugdigen, ouders, familie, buren, vrijwilligers en 

hulpverleners, leerkrachten, professionals, beleidsmakers en bestuurders. Iedereen heeft een 

rol in het opgroeien van onze jeugd.  

 

Centrale doelstelling 
De jeugd in Holland Rijnland groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en 
kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. 
 

1. Toekomst met de jeugd  

Om gezond en veilig op te kunnen groeien zijn basisbehoeften als onderwijs, voeding, kleding, 
huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg, maar ook liefde en aandacht belangrijke 
voorwaarden. Kinderen en jongeren groeien op door positieve stimulering, steun en sturing. 
Ze hebben recht op een veilige omgeving die vrij is van geweld thuis, in de straat, op school 
en in de directe omgeving. We gunnen elk kind om op te groeien in een gezin, in welke vorm 
dan ook. 
Jongeren groeien naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid houdt meer in dan je eigen weg gaan: 
een jongere die zelfstandig is kan de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en zijn daden, 
maar is ook in staat zich sociaal en verantwoordelijk op te stellen, rekening te houden met 
anderen en is zelfredzaam. Niet alle jongeren zijn op hun 18e verjaardag, wanneer ze voor de 
wet volwassen zijn, zelfstandig. Hulp en steun moeten ook na het 18e jaar mogelijk zijn.  
De eigen mening van jongeren telt. Afhankelijk van hun leeftijd hebben ze een 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en ze hebben recht mee te denken over hun leven, 
scholing en toekomst.  
Tot slot grijpen we altijd in als de veiligheid van een kind of jongere in gevaar is. 
 

2. Opvoeden, mooi maar soms ook lastig 

Ouders en opvoeders houden van hun kinderen, voeden hen naar beste vermogen op en 
dragen waarden en normen over. Opvoeden en opgroeien is een natuurlijk en dynamisch 
proces waarbij ouders en jeugdigen elkaar beïnvloeden op basis van wederzijds begrip en 
respect. 
Soms kan opvoeden ook lastig zijn of het maakt je onzeker. Dan moeten informatie, 
advisering, ondersteuning en hulp beschikbaar zijn. We versterken daarmee de eigen kracht 
van ouders en opvoeders. 
Wanneer ouders hulp vragen en krijgen bij het opvoeden hebben ze zoveel als mogelijk zelf 
de regie. Het is de ouder die hulp betrekt bij het opvoeden en het is niet de hulp die de 
ouders betrekt. Van ouders verwachten we dat ze hun kinderen in veiligheid en zonder geweld 
grootbrengen.  
 

3. Familie, vrienden, buren, vrijwilligers kunnen het verschil maken 

Voor iedereen is het belang steun te krijgen uit de directe omgeving van het sociale netwerk. 
Familie, vrienden, buren en vrijwilligers zijn essentieel bij de opvoeding. Daarom kijken we 
altijd eerst welke steun en hulp het eigen sociale netwerk kan bieden en hoe we het eigen 
sociale netwerk kunnen versterken. Steun dichtbij, hoe klein ook is effectief en duurzaam. 
 

4. Onderwijs als tweede milieu 

Een passende opleiding is een heel belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van talenten 
en participatie in de maatschappij. Jeugdigen brengt een groot deel van de week door op 
school. Daarmee is het onderwijs/de school hun tweede milieu. Leerkrachten zijn belangrijke 
vertrouwenspersonen; ze horen en zien vragen en problemen vaak als eerste en zijn ouders 
en jongeren tot steun.  
Het is belangrijk dat thuis en school met elkaar te maken hebben. Wanneer er problemen zijn 
op school kan het zijn dat er ook problemen zijn thuis en andersom. Daarom is het belangrijk 
dat hulp en onderwijs in die gevallen goed op elkaar aansluiten. Gemeenten, onderwijs en 
hulpverleners trekken samen op om de zorg in en om school te verbeteren; gemeenten en 
onderwijs ieder vanuit de eigen specifieke verantwoordelijkheid. 
Daarbij zorgen we voor goede contacten en samenwerking tussen de scholen en de Centra 
voor Jeugd en Gezin. 



 3 

Het is belangrijk dat de jeugd naar school gaat. Daarom is het herstel of het bevorderen van 
het naar school gaan en de leerprestaties onderdeel van een integraal hulpplan.  
We stimuleren een passende plek voor alle leerlingen in het onderwijs, bij voorkeur in het 
reguliere onderwijs en voor kinderen in het primair onderwijs zo thuis nabij als mogelijk is. 
 

5. Voorkomen is beter dan genezen: preventie en vroegsignalering 
De leefwereld van de jeugd is breed. Daarom hebben we als gemeenten in het gehele 
gemeentelijke beleid oog voor de belangen van jeugd en gezinnen. De factor jeugd is steeds 
in beeld. 
We versterken de beschermende factoren die bijdragen aan opvoeden en opgroeien. Dan gaat 
het ook om zaken als gezondheid, wonen, spelen, onderwijs, sport, cultuur en een sociaal 
leefklimaat in wijken en buurten.  
We stimuleren het stellen van opvoedvragen: Opvoedvragen stellen is normaal. Daarom zijn 
informatie, advies en ondersteuning snel, dichtbij en laagdrempelig beschikbaar voor ouders 
en jeugdigen, maar ook voor mensen om hen heen, zoals leerkrachten, leidsters in de 
kinderopvang/peuterspeelzaal, etc. 
We proberen zware problemen te voorkomen door dichtbij en vroegtijdig te signaleren. De 
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen zijn daarbij 
belangrijke partners 
Preventie kent vele vormen: soms kan het bijvoorbeeld preventief werken om tijdig en kort 
specialistische ondersteuning in te zetten. 

 

6. Soms heb je hulp nodig 

Soms heb je als ouder, kind of jongere advies, ondersteuning of hulp nodig. Van de 
hulpverleners verwachten we dat ze werken vanuit respect en betrokkenheid. Ze gaan bij het 
bepalen van de hulp uit van de vraag en behoefte van de jeugdige of ouder en kijken daarbij 
breed naar de hele sociale context waarin mensen leven. 
We verwachten van hen deskundigheid, betrokkenheid en een brede blik. Ze maken zoveel 
mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies, maar altijd in de totale context van het 
gezin. We gaan er vanuit dat we niet over maar met cliënten praten en dat er gewerkt wordt 
vanuit de werkwijze en de principes van 1 gezin 1 plan 1 regisseur (zie hiervoor ook paragraaf 
7). 
Al deze voorwaarden vragen daarnaast ook om ruimte voor de hulpverlener. Die moet zoveel 
mogelijk kunnen doen wat nodig is en moet zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie 
en verantwoording. 
 

7. 1 jeugdige, 1gezin, 1plan en 1 contactpersoon voor ondersteuning en 

hulp op maat 
In de regio werken we al geruime tijd met de werkwijze 1Gezin1Plan. De uitgangspunten van 

1Gezin1Plan staan centraal bij alle hulp en ondersteuning. Samen met een grotere nadruk op 

preventie moet dit leiden tot laagdrempelig advies en integrale hulp op maat, waarbij het 

gezin en/of de jongere centraal staat.  

 
Bij het werken met 1 gezin 1 plan staan de volgende uitgangspunten centraal: 

- We stellen het (kind en zijn) gezin centraal  
- Ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen, 

jongeren en ouders  
- We betrekken en versterken het eigen sociale netwerk 
- Er wordt integraal naar de vraag en behoefte gekeken: de domeinen zorg, inkomen, 

werk, wonen, veiligheid, onderwijs, opvoeding en vrije tijd worden van meet af aan 
betrokken bij de analyse en de aanpak 

- Een belangrijk doel is het herstel van het dagelijkse leven 
- We werken met een integraal (gezins)plan, dat uitgaat van de doelen die de cliënt zelf 

stelt, zowel lichte als specialistische hulp kan omvatten en oog heeft voor het hele 
sociale domein 

- We spreken niet over mensen maar met mensen 
- Het gezin heeft zoveel als mogelijk de regie over het eigen hulpplan 
- Er is voor het gezin/kind/jongere 1 centraal aanspreekpunt, die de ondersteuning en 

hulp waar nodig coördineert  
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8. Centra voor Jeugd en Gezin als spin in het web 

De Centra voor Jeugd en Gezin zijn belangrijke basisvoorzieningen. Elke ouder en jeugdige 
is welkom bij het CJG met kleine en grote vragen. Het CJG biedt snel en goed informatie, 
advies en licht hulp.  
Het CJG gaat er van uit dat elke ouder het beste wil voor zijn kind en zijn kind het beste kent 
en werkt vanuit een positieve en activerende visie op opvoeding. Het CJG richt zich op het 
ondersteunen en versterken van de eigen competenties van ouders. Het CJG kan vanuit een 
locatie werken, maar doet dat naar buiten gericht en ambulant. De medewerkers werken 
veelal buitenshuis: op school, bij kindercentra, in de wijk of gaan op huisbezoek. 
De CJG partners werken nauw samen en betrekken elkaar waar nodig snel en direct bij de 
hulp. Zij opereren als eenheid en niet als losse partners onder één dak. Het gaat er ook hier 
niet om wie het doet maar wat we doen en dat de vraag van de cliënt leidend is. 
Uiteraard werkt het CJG actief en vanaf het eerste contact met 1 gezin 1 plan. Er wordt actief 
teruggekoppeld aan verwijzers/signaleerders als onderwijs, huisarts etc. 
Als de problemen groter zijn ondersteunt het CJG ouders en jeugdigen bij het maken van 
een ondersteuningsplan en het vinden van de juiste hulp. 
We breiden de deskundigheid van de CJG’s de komende jaren waar nodig uit. Daarbij 
denken we aan integrale teams die snel daadwerkelijk met elkaar kunnen leveren wat er 
aan diagnostiek, advies en hulp nodig is. 
 
9.  Soms is er meer nodig: specialistische zorg en stut en steun 

Voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, is specialistische hulp snel beschikbaar. We 
kunnen deze deskundigheid vroegtijdig inzetten voor advisering en diagnostiek.  
Wanneer dat leidt tot specialistische hulp, is die integraal onderdeel van het gezinsplan. We 
halen deskundigheid “erbij” en verwijzen niet door. 
Ook specialistische zorg wordt zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving georganiseerd 
Sommige gezinnen en kinderen hebben permanente ondersteuning nodig. Waar nodig 
voorzien we in deze langdurige stut en steun.  
 

10.  Wanneer de veiligheid in het geding in  
Als belangen van ouders en jeugdigen tegenstrijdig lijken 

Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is grijpen we in. De veiligheid van het kind 
gaat voor de rechten van ouders. We doen ons uiterste best om ouders te motiveren om 
vrijwillige hulp te aanvaarden. Deze is altijd te prefereren boven gedwongen hulp.  
Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel onontkomelijk is, is die onderdeel van het 
integrale gezinsplan, waarbij ook het traject na afloop van de maatregel duidelijk is. 
In zeer ernstige gevallen is het noodzakelijk voor zijn veiligheid en ontwikkeling om een 
jeugdige uit zijn vertrouwde omgeving te halen en juist ver weg op te vangen. Preventieve 
inzet moet dit tot een minimum terugdringen. 
Als de jeugdige in de fout gaat 

We zetten in op preventie, met als doel jeugdigen zo veel mogelijk buiten het strafrecht te 
houden. Een jeugdige die in aanraking is gekomen met justitie ondersteunen wij om hen weer 
perspectief te bieden. Onderwijs en dagbesteding zijn daarbij van groot belang. Veiligheid en 
zorg gaan daarbij hand in hand. 
 

11. De gemeente  als regisseur 

Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Daarbij streven we continu naar 
het verbeteren van die hulp. De vraag en de behoefte van ouders en jeugdigen staat daarbij 
centraal, niet het aanbod. We gaan van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken. Daarbij 
zoeken we naar een passende financieringsvorm. Op basis van kwaliteitseisen kiezen we onze 
uitvoerende partners. Niet wie het doet, maar wat we doen is belangrijk. We hebben daarbij 
oog voor de voorwaarden van waaruit onze uitvoerende partners kunnen werken. Schotten in 
financiering en organisaties mogen goede zorg niet in de weg staan. Gemeenten werken 
binnen de beschikbare financiële kaders en budgetten. Ook binnen gemeenten is het 
noodzakelijk om ontschot en kostenbewust (samen) te werken bij alle decentralisaties in het 
sociale domein. 
 
Gemeenten in Holland Rijnland werken nauw samen. Daarbij organiseren we lokaal wat lokaal 
kan en regionaal wat regionaal moet. Onze verantwoordingseisen zijn minimaal en gericht op 
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resultaat. Er zijn duidelijke afspraken met uitvoerders over cliëntenrecht, klachtenregelingen 
en het veiligheidsklimaat binnen instellingen. De gemeente heeft geen kennis van casuïstiek, 
met uitzondering van de onderdelen in het plan die door haar worden uitgevoerd (te denken 
valt aan bijvoorbeeld werk en inkomen, wmo of leerlingvervoer). Er is een duidelijk 
opschalingmodel wanneer de hulp stagneert.1 
  
 

                                            
1 Opschaling is geregeld in het samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1Gezin1Plan en 

wordt uitgevoerd als uitvoerende partijen er samen niet uit komen.      
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Bijlage 1 Gedeelde visie zorg voor jeugd: wat is er al?  
 
 
Er is in Holland Rijnland al veel gedeelde visie op het gebied van zorg voor jeugd. De 
portefeuillehouders van de 15 gemeenten hebben op 15 februari 2012 een strategische visie 
op de decentralisaties werk, wmo en jeugd vastgesteld. Op 27 oktober 2009 zijn door de 15 
gemeenten en instellingen werkzaam op het gebied van zorg voor jeugd 
uitwerkingsconvenanten Ketenaanpak Jeugd 2009-2012 getekend.  
 
De teksten uit het algemene convenant, het samenwerkingsconvenant zorgcoördinatie en 
werken met 1Gezin1Plan en de gemeentelijke visie op ondersteuning bij opvoeden en 
opgroeien passen bij de filosofie van de transitie jeugdzorg. Een verdere uitwerking van de 
visie op de zorg voor jeugd kan voortbouwen op de eerdere afspraken. Voor een 
samenvatting van die visies en uitgangspunten zie onderstaande bijlagen.   
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1a: Internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind 
 
Relevante artikelen uit het Internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind 
 
Artikel 12 Participatie en hoorrecht 

Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. 
De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt 
geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. 
 

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te 
uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te 
(bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en 
ontwikkeling. 
 

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders 

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het 
kind staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders 
en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, 
ook voor kinderopvang als de ouders werken. 
 
Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling 

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke 
mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt 
maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. 
 
Artikel 23 Kinderen met een handicap 

Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De 
overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig 
mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor 
bijstand om de toegang tot onder meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te 
verzekeren. 
 

Artikel 25 Uithuisplaatsing 

Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar 
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of 
haar behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. 
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Artikel 28 Onderwijs 

Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De 
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder 
kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig 
schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid 
en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te 
voorkomen.  
 

Artikel 34 Seksueel misbruik 

Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De 
overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen. 
 

Artikel 40 Jeugdstrafrecht 

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op 
een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke 
waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de 
herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind 
heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel 
mogelijk buiten strafrechtelijke procedures. 
Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische 

bijstand 
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Bijlage 1b: Samenvatting strategische visie Plan van aanpak 3D ‘Op eigen kracht’ 
(2012) 

De meeste inwoners van de gemeenten participeren optimaal naar eigen vermogen in de 
samenleving en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid: op eigen kracht. 
Zij gaan naar school, aan het werk, leiden een actief sociaal leven met vrienden en binnen 
diverse verenigingen. Zij voorzien zelfstandig in hun levensonderhoud, voeden hun kinderen 
op en regelen de ondersteuning die in het leven soms nodig is.  
 
Op sommige momenten lukt het niet op eigen kracht, dan is ondersteuning nodig. Deze 
ondersteuning is gericht op het hervinden of versterken van de eigen kracht. Als deze 
ondersteuning in het gezin, het sociale netwerk of de sociaal-maatschappelijke infrastructuur 
onvoldoende beschikbaar is of onvoldoende georganiseerd wordt door het maatschappelijk 
middenveld en werkgevers steekt de gemeente een hand uit.  
 
In het sociale domein worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd: 
� Inwoners zijn zelfredzaamheid en participeren op eigen kracht met inzet van informele 

netwerken in de samenleving.  
� Inwoners die (even) niet (meer) op eigen kracht kunnen participeren ontvangen hulp in 

het gezin en het sociale netwerk. Dit ondersteuningsaanbod past bij de vraag van de 
inwoner, zijn of haar gezin en sociale netwerk. 

� In de samenleving is aandacht voor elkaar en contact met elkaar vanzelfsprekend (civil 
society), waar nodig en mogelijk stimuleert de gemeente deze transformatie van houding 
en gedrag van inwoners, maatschappelijk middenveld en eigen organisatie.  

� De inzet van de gemeente en het maatschappelijk middenveld focust op integrale 
dienstverlening, preventie en vroegsignalering en nieuwe arrangementen voor hulp en 
ondersteuning. Daarmee komt een beweging op gang van complexe of langdurige  
ondersteuning naar informele hulp.  

 
Naast de samenvatting staat er in het plan van aanpak specifiek voor jeugd in de strategische 

visie: 

De basis voor participatie wordt gelegd in de jeugd. Kinderen en jongeren krijgen de kans in 
een veilige en stimulerende omgeving op te groeien. Het ontwikkelen van hun talenten en 
vaardigheden om zo als zelfstandige volwassenen actief te kunnen deelnemen in de 
samenleving staat centraal. Dit is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor 
de samenleving als geheel.  
 

En specifiek voor jeugd m.b.t. de taak en rol gemeente:  

Voor de jeugd is een gunstig opgroeiklimaat een belangrijke voorwaarde om te kunnen 
opgroeien tot zelfstandige en participerende volwassenen. Een stimulerend en ondersteunend 
gezin en een sterk sociaal netwerk is hiervoor belangrijk. Evenals een school waar het bieden 
van optimale ontwikkelingskansen centraal staat. Vragen en problemen worden zo vroeg 
mogelijk gesignaleerd en opgepakt om zwaardere problematiek te voorkomen. Daarbij wordt 
gewerkt volgens de principes van 1 gezin 1 plan: 

- versterken van de eigen competenties,  

- herstel van het dagelijks leven,  

- een integraal ondersteuningsplan samen met het gezin, 

- de inzet van het eigen sociale netwerk en gebruikmakend van de sociaal-maatschappelijke 
infrastructuur. 
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Bijlage 1c: Convenanten Ketenaanpak Jeugd 2009-2012 (2009) 
 
Op 27 oktober 2009 hebben 15 gemeenten en 15 instellingen die werken op het gebeid van 
zorg voor jeugd het algemeen convenant jeugdbeleid/jeugdzorg 2009-2012 getekend. Onder 
de instellingen zijn instellingen op het gebied van provinciale jeugdzorg, GGZ (jeugd en 
volwassenen), zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd en natuurlijk preventieve zorg voor 
jeugd. Tot op de dag van vandaag sluiten andere organisaties zich aan. Naast het algemene 
convenant zijn op 27 oktober 2009 ook convenanten op het gebied van coördinatie van zorg 
(1Gezin1Plan) en de verwijsindex Jeugdmatch getekend.    
 
Hieronder volgt de inleidende tekst en de algemene bepalingen van het convenant. De 
filosofie van de convenanten passen bij die van de transitie van de jeugdzorg.  
 
‘In de regio Zuid-Holland Noord werken veel partijen samen aan een betere zorg voor 
jeugdigen van 0- 23 jaar en hun gezinnen en willen deze samenwerking verstevigen en 
hierover duidelijke afspraken maken.   
 
De ondergetekenden onderschrijven dat: 

1. ieder kind recht heeft om op te groeien in een veilig opvoedklimaat en een veilige 
thuissituatie alsook op bescherming en zorg; 

2. ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen maar op 
ondersteuning kunnen rekenen bij vragen en problemen hierbij. Het aanbod 
opvoedingsondersteuning moet aansluiten bij deskundigheid van ouders zelf en moet 
ouders activeren om zelf oplossingen te zoeken; 

3. het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een sluitende aanpak in de 
jeugdketen te realiseren. Die aanpak start met preventie om problemen te voorkomen 
(het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning) en het vroegtijdig signaleren van 
problemen en leidt tot tijdige en effectieve hulp die licht is waar mogelijk en zwaar 
waar nodig; 

4. iedere professional actie moet ondernemen wanneer de ontwikkeling van jeugdigen in 
gevaar komt door de opvoed- of opgroeisituatie; 

5. de geboden zorg moet bijdragen aan het “herstel van het gewone leven”,  versterking 
van de zelfregulering van gezinnen en het betrekken van het sociale netwerk bij de 
oplossing van problemen; 

6. de geboden hulp planmatig, doelgericht, effectief en multi-systemisch moet zijn. Bij 
alle geconstateerde problemen en geboden oplossingen wordt het gezin van het kind 
of de jeugdige betrokken; 

7. samenwerking tussen hulpverleners, onderwijs, kinderopvang en ouders de 
effectiviteit van de hulp vergroot; 

8. kindermishandeling moet worden voorkomen, gestopt en de schadelijke gevolgen 
moeten worden beperkt; 

9. partijen hun verantwoordelijkheid kennen en nemen wanneer geboden hulp en zorg 
stagneert of niet opstart;’ 

 
 

Elders in het convenant staat expliciet dat partijen werken vanuit de principes van 
1Gezin1Plan. Dit zijn de bewezen effectieve principes die worden gehanteerd: 

a. Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven; 
b. Versterk de zelfregulering van gezinnen; 
c. Werk multisystemisch; 
d. Betrek en versterk het sociale netwerk; 
e. Werk planmatig en doelgericht; 
f. Zorg voor continuïteit. 
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Bijlage 1d: Pedagogische visie (2009) 
 

De gemeentelijke visie op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in het kader van een 
Centrum voor Jeugd en Gezin gaat uit van de volgende uitgangspunten: 
• Laagdrempeligheid                                                                                                                             

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet voor alle doelgroepen laagdrempelig zijn: 
gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk, anoniem, niet-stigmatiserend en cultuursensitief. 

• Vraaggerichtheid                                                                                                                                    

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet tegemoetkomen aan de vragen en behoeften 
van alle ouders van/en alle kinderen in alle leeftijds- en ontwikkelingsfasen. 

• Ondersteuning op maat                                                                                                                         
Het aanbod opvoedingsondersteuning moet zo licht als nodig en zo zwaar als noodzakelijk 
zijn. Het CJG ondersteunt ouders, kinderen en jongeren bij het verkrijgen van de juiste 
hulp, informatie en advies en door samenwerking in de keten te bevorderen. 

• Gericht op empowerment                                                                                                                            
Het aanbod opvoedingsondersteuning moet aansluiten bij de deskundigheid van ouders 
zelf en activerend zijn om zelf oplossingen te zoeken. 

• Versterking van sociaal netwerk                                                                                  
Opvoedingsondersteuning dat bijdraagt aan een sterker netwerk rondom het gezin is 
structureel ingebed en heeft meer effect. 

• Outreachend werken.                                                                                                                            
Om zicht te krijgen op het kind en de omgeving werkt het CJG outreachend. In geval van 
zorgmijding wordt bemoeizorg geleverd. Om zicht te krijgen op de risico’s van 
kindermishandeling werkt het CJG outreachend en met bemoeizorg.  

• Bestrijden van kindermishandeling                                                                                                      
De gemeente/het CJG heeft een verantwoordelijkheid in het bestrijden van 
kindermishandeling door het stimuleren van positief ouderschap, het vroegtijdig 
signaleren van onveiligheid voor kinderen en het handelen bij vermoedens en 
constateringen van kindermishandeling, zodat kindermishandeling stopt en schade wordt 
beperkt. 



 11

Bijlage 2: Raadpleging conceptvisie in de gemeenten in Holland Rijnland 

 
Op 23 mei is de conceptvisie Zorg voor jeugd Holland Rijnland vastgesteld door de 
portefeuillehouders Sociale Agenda van de 15 gemeenten in Holland Rijnland. In de maanden 
juni tot en met oktober 2012 is deze visie voorgelegd aan betrokkenen in het veld van de 
jeugd, lokaal en regionaal. Op basis van deze gesprekken is de visie aangepast tot de huidige 
visie ‘Iedereen doet mee’.  
 
De conceptvisie is met de volgende groepen of personen besproken: 
Alphen aan den Rijn,   WMO-adviesraad Alphen 
Rijnwoude, Boskoop  WMO-raad Boskoop 
    Senioren Advies Raad Rijnwoude 
 
Kaag en Braassem:   Kernteam Centrum voor Jeugd en Gezin 
    WMO-adviesraad Kaag en Braassem  
 
Katwijk:   Raadscommissie Regio 
    WMO-adviesraad Katwijk 
    Managersoverleg Centrum voor Jeugd en Gezin 
    Jongerenwerk Factor W 
    Werkgroep van de Lokale Educatieve Agenda 
     
Leiden:   Raadscommissie Onderwijs en Samenleving 
    WMO-adviesraad Leiden 
 
Leiderdorp:    WMO-adviesraad 
    Op Overeenstemming Gericht Overleg/Lokale Educatieve Agenda 

Speciaal georganiseerde werkbijeenkomst met ketenpartners 

 

Lisse:  Twee ouders van kinderen met een beperking 

Samenwerkingsverband WSNS Duin & Bollenstreek 

    WMO-adviesraad Lisse 

    Team Centrum voor Jeugd en Gezin 

Jongerenwerk Lisse 

Raadscommissie Maatschappij en Financiën 
 
Nieuwkoop:   WMO-adviesraad Nieuwkoop 
 
Noordwijk:   WMO-platform Noordwijk 
 
Oegstgeest:   WMO-adviesraad Oegstgeest  
    Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid 
    Beleidsafdeling gemeente 
     
Teylingen:   Jongerenwerk Factor W 
    Opvoedbureau 

Gemeente, afdeling maatschappelijke ontwikkeling 
 

Voorschoten:   Centrale Adviesraad WMO  
 
Zoeterwoude:   Schoolbesturen Zoeterwoude 
 
Regionaal:    Jongerenraad Cardea 

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Circuit Kinderen en Jeugd 
    Medewerkersoverleg Regionaal Bureau Leerplicht 

Medewerkersoverleg Jongerenloket 
Projectgroep Ketenaanpak Jeugd: Zij hebben voorafgaand aan 
het portefeuillehoudersoverleg op 23 mei de visie besproken.  



 

  

  

 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 
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Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
Leiderdorp, 30 januari 2013  
 
Betreft: Advies over de nota “Iedereen doet mee”; Visie jeugdhulp Holland Rijnland. 
 
Onze referte:  

1. Advies Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin van 2 augustus 2009. 
2. Preadvies Visie Zorg voor Jeugd dd 2 augustus 2012. 

  
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van het hierbo-
ven genoemde document, en spreekt hierbij zijn waardering uit voor de duidelijk ge-
schetste organisatorische problematiek in de jeugdzorg en de wijze waarop de deel-
nemende gemeentes hun taak in deze problematiek op zich willen nemen.  
 
De aangegeven voornemens voor concretisering van de aanpak van jeugdproblema-
tiek zijn in grote lijnen een weergave van de voornemens, gesteld in de in 2009 op-
gestelde Startnotitie voor het op te richten CJG en de gemeentelijke Visie Zorg voor 
Jeugd, aangevuld met de recent genomen regeringsmaatregelen op het gebied van 
de jeugdzorg.  
 
De raad onderschrijft deze voornemens en concludeert dat vele van die voornemens 
overeenkomen met de adviezen, waarover de raad middels de in referte genoemde 
brieven advies heeft uitgebracht. 
 
Een advies op de nu voorliggende visie acht de raad op dit moment dan ook niet no-
dig.  
Wel verzoekt de raad u ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen 
op het gebied van de jeugdzorg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  subsidieplafonds 2014    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2013i00273 van 19 februari 

2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur & Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet en afdeling 4.2.2 van de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

b e s l u i t: 

1. In 2014 5% en in 2015 10% op het subsidieplafond te bezuinigen. 

2. In 2014 de productsubsidies met 0% te indexeren. 

3. Het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op € 967.096 + € 20.000 voor een correctie van 

een te laag toegekende subsidie aan het Sociaal Cultureel werk +€ 24.000 voor het 

Dagprogramma Senioren (Pluspunt). 

4. De huisvestingssubsidie voor 2014 vast te stellen op € 518.776. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:   subsidieplafond 2014  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. In 2014 5% en in 2015 10% op het subsidieplafond te bezuinigen. 
 

2. In 2014 de productsubsidies met 0% te indexeren. 
 

3. Het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op € 967.096 + € 20.000 voor een 
correctie van een te laag toegekende subsidie aan het Sociaal Cultureel werk + 
€ 24.000 voor het Dagprogramma Senioren (Pluspunt). 

 
4. De huisvestingssubsidie voor 2014 vast te stellen op € 518.776. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Algemene Subsidieverordening (ASV)  2012 stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. De raad kan het college 

daarvoor een kader meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet gedaan. Het college  

stelt voor op het subsidieplafond voor 2014 een bezuiniging van 5% te realiseren en 

voor 2015 10%.  Het heeft een zestal uitgangspunten gehanteerd voor het bepalen 

van de absolute omvang van het plafond en welke subsidies het betreft. 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de 

productsubsidies en de fondsen; de huisvestingssubsidies zijn hiervan 

uitgezonderd. 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; omdat er in het 

kader van het effectief subsidie verstrekken keuzes moeten worden gemaakt. 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500; afgesproken in het 

coalitie akkoord is om op kleine subsidies, die toen maximaal  € 1.500 bedroegen, 

niet te korten.  

d. de huisvestingssubsidies Sterrentuin dekken de werkelijke huurkosten 2014; 

hiermee wordt de t-1 systematiek, die veel vragen opriep bij de huurders en tegen 

het principe van 100% huurcompensatie was,  los gelaten. 
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Het subsidiebudget waarop het college de bezuiniging wil realiseren bedraagt 

€ 1.017.996. Voorgesteld wordt derhalve € 50.900 te bezuinigen. Vanaf 2014 

komen  € 20.000 voor een correctie van een te laag toegekende subsidie aan het 

Sociaal Cultureel werk in 2013 en € 24.000 voor het Dagprogramma Senioren 

(Pluspunt) onder het subsidieplafond. Als hierop in de toekomst wordt bezuinigd, 

vallen de middelen voor het Dagprogramma Senioren terug naar de WMO. Bij de 

bepaling van de hoogte van de huursubsidie voor de huurders in de Sterrentuin is 

het college niet uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2013. 2012 was het 

huurprijspeil dat voor 2013 is gehanteerd. We gaan de werkelijke huur voor 2014 

subsidiëren. De t-1-systematiek wordt hiermee los gelaten. Tot slot heeft het college 

besloten om al in 2013 het subsidieplafond voor 2015 te bepalen en om dit tijdig met 

in ieder geval de productgesubsidieerde organisaties te communiceren, omdat 

bezuinigingen voor 2015 haast niet zonder consequenties voor het personeel van 

deze organisaties kunnen blijven. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2012 is de nieuwe ASV in werking getreden, die stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. En deze bepaalt dat de raad 

het college daarvoor een kader kan meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet 

gedaan. 

De ASV 2012 en de daaruit volgende Uitgangspunten subsidiebeleid, die uw raad in 

februari 2013 heeft vastgesteld, maken dat er bij subsidieverstrekking beter op 

prestaties gestuurd wordt en dat subsidie in principe wordt verstrekt voor activiteiten 

die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke welzijns- en 

cultuurbeleidsdoelen. Daarom stelt het college voor niet de kaasschaafmethode te 

hanteren, maar om keuzes te maken. Het uitgangspunt dat subsidie subsidiair is zijn 

(heeft de organisatie de subsidie werkelijk nodig), is daarbij leidend. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het verstrekken van product- , huisvestings- en reguliere subsidies heeft een relatie 

met het welzijns/WMO-beleid en met het cultuur- en educatiebeleid. In mindere 

mate raakt het het onderwijsbeleid en het beleid voor sport & bewegen. Het heeft 

een directe relatie met het exploitatie / accommodatiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Door zo effectief mogelijk subsidie te verstrekken een bezuiniging van 5% realiseren op 

het subsidiebudget. 
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3 Argumenten 

1.1 Het is nodig met deze percentages te bezuinigen om de begrotingstaakstelling voor 

de komende jaren te halen. 

Het college hanteert bij de realisatie van de bezuiniging voor 2014 de volgende 

uitgangspunten: 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de productsubsidies, 

het incidentenfonds, stimuleringsfonds en het bomenfonds; 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500. 

 

2.1 Dit is in lijn met het besluit van uw raad over de subsidieplafonds 2013. 

Afspraak is dat de loonkosten van de productgesubsidieerde instellingen geïndexeerd 

worden. Voor 2013 heeft uw raad het percentage op 0% gezet “vanwege de te verwachte 

voortduring van de economische ontwikkeling in Nederland”. Deze duurt naar 

verwachting ook in 2014 voort. 

 

3.1 De basis hiervoor is het subsidieplafond 2013 en de bedragen zoals deze in de 

begroting zijn opgenomen. 

De correctie voor het bedrag aan het SCw vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die 

gemaakt zijn in het kader van de destijds opgelegd taakstelling van € 60.000. In 2013 is 

ten onrechte een extra korting van € 20.000 opgelegd die hiermee wordt teruggedraaid.  

De bijdrage aan Pluspunt van € 24.000 wordt conform de Uitgangspunten subsidiebeleid 

opgenomen in het subsidieprogramma. Deze bijdrage staat begroot in het mjb 2013 bij 

de WMO beleidsgelden en zal na akkoord van uw Raad met het opmaken van de 

begroting 2014 overgeboekt worden naar het subsidieprogramma ten last van de WMO 

beleidsgelden. 

 

4.1 Dit zijn de werkelijke huurkosten die in 2014 in rekening worden gebracht.  

Hiermee wordt de t-1 systematiek los gelaten, waarbij de hoogte van de huursubsidie 

bepaald werd op basis van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De voor 2014 

begrote huursubsidiebedragen zijn echter niet geïndexeerd (ten opzichte van 2013). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

5% bezuinigen vraagt om, op basis van de afrekening van 2012 en de aanvragen voor 

2014 keuzes te maken welke activiteiten of fondsen het beste bijdragen aan het bereiken 

van de gemeentelijke beleidsdoelen. Met het hanteren van de kaasschaafmethode 

worden deze keuzes niet gemaakt. Dit is in lijn met de Uitgangspunten subsidiebeleid die 

door uw raad onlangs zijn vastgesteld. 

Door het toevoegen van een reeds bestaande subsidie (Dagprogramma Senioren) aan 

het subsidieplafond en het corrigeren van een te laag toegekende subsidie (aan SCw) is 

het niet mogelijk om de beoogde bezuiniging van € 50.900 ook daadwerkelijk te 

realiseren. 

 
5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties uit het subsidieprogramma en de drie productgesubsidieerde instellingen 

zullen over het besluit van uw raad worden geïnformeerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Door 5% te bezuinigen op de subsidies wordt er een besparing van € 50.900 ingeboekt. 

Na verrekening van de correctie SCw en toevoeging subsidie Pluspunt resteert hiervan 

€ 6.000. 

 

Totaal subsidieprogramma      

Subsidies 2013 (excl. bezuiniging 5%) 1.017.996  

Bezuiniging 5% op subsidies 50.900  

Subsidies 2014 (incl. bezuiniging 5%)  967.096 A

Correctie SCw  20.000 B

Nieuwe subsidie Pluspunt  24.000 C

  1.011.096 A+B+C

Huisvestingssubsidies 2013  518.776 

Nieuwe subsidieplafond 2014 1.529.872 

 
8 Evaluatie 

- 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  



Concernzaken 
Cluster Openbare Orde & Veiligheid 
(071)54 58 725 
dkoopmans@leiderdorp.nl 

Ingekomen 
Afdeling 

Kopie 

3 O JAN, 2013 

Aan de leden van de raad 

III 
2013 .00418 
30/01/2013 

Gemeente 
Leiderdorp 

datum : 30 januari 2013 
kenmerk :2013U00201 
bijlage : 3. 
betreft : brief bij notitie lokale veiligheid 

VERZONDEN 3 Ü JAN. 2013 

Geachte raadsleden, 

Begin november 2012 is er door uw raad aangegeven, bij motie, dat het college in de eerste 
helft van 2013 zorg dient te dragen voor beleidsafspraken met SMART-doelen voor politie en 
brandweer. Een tweede punt dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheid, in dezelfde 
motie verwoord, was dat het college in het kader van Integrale Veiligheid concrete 
uitvoeringsplannen zou verstrekken, in het eerste kwartaal 2013. 

Eerder deze maand lazen wij in de afsprakenlijst met toezeggingen, vanuit de griffie 
opgesteld, dat het college eind januari met een notitie zou komen over de stand van zaken op 
het gebied van veiligheid, uitvoeringsplannen en met een doorkijkje naar de toekomst. 

Bijgaand, ter kennisname, ontvangt u bedoelde notitie met de uitvoeringsplannen zoals deze 
op dit moment beschikbaar zijn. 

Verder willen wij u, in deze turbulente tijden ten aanzien van de veiligheid en ontwikkelingen 
die worden doorgemaakt in de verschillende organisaties van onze veiligheidspartners, in de 
gelegenheid stellen meer te weten te komen over de huidige situatie. De regionalisering van 
onze brandweer ligt al weer even achter ons, hoe is de situatie nu? De nationale politie, er is 
indertijd door burgemeester Lenferink een doorkijkje geboden, maar waar staan we nu en 
waar gaan we heen? Het openbaar ministerie vormt samen met de burgemeester het gezag 
van de politie en in de driehoek wordt er samengewerkt, wat doet het openbaar ministerie nu 
voor ons en met ons? 

Bezoekadres 
Wil lem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



Momenteel wordt er bekeken of er op niet al te lange termijn een avondbijeenkomst kan 
worden georganiseerd waarbij bovengenoemde organisaties vertegenwoordigd zullen zijn, 
zodat u ook aan hen al uw vragen kunt stellen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 



Notitie lokale veiligheid 2013 

Inleiding 

Gemeenten zijn indertijd aangewezen als regievoerder voor de lokale veiligheid, waarna in 
Leiderdorp in 2006 een start gemaakt is met de ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid, 
met behulp van de methode Kernbeleid Veiligheid. De essentie van de aanpak is dat de 
veiligheidssituatie volgens een bepaalde structuur wordt bekeken: er wordt een visie 
vastgesteld, er wordt een analyse gemaakt van de veiligheidssituatie en er worden volgens 
dezelfde structuur prioriteiten gesteld. Niet alle elementen behoeven te worden opgepakt, 
maar elementen mogen niet worden vergeten. Er worden afwegingen gemaakt, niet alles 
hoeft te worden opgepakt en niet alles kan tegelijk. De raad bepaalt de kaders ziet toe op de 
controle, het college is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de uitvoering. 

In de eerste veiligheidsnota van Leiderdorp, opgesteld in 2006, zijn actiepunten 
geformuleerd en vastgesteld, maar van een integrale benadering was nog nauwelijks sprake. 
Bij de huidige kadernota integrale veiligheid, kadernota integrale veiligheid 2011- 2014, is de 
lijn gevolgd van de kernbeleidsmethode. Er is een visie opgesteld, er is een gedegen 
veiligheidsanalyse gemaakt en er zijn prioriteiten benoemd, vastgesteld in december 2010. 
De beleidsnota zelf is, in het verlengde van de toen gelegde basis, in 2011 door uw raad 
geaccordeerd. 

Prioriteiten 

De prioriteiten zoals destijds bepaald waren: 
- huiselijk geweld; 
- (woning)inbraken; 
- veiligheid op straat; 
- alcohol en drugs; 
- jeugd; 
- crisisbeheersing. 

Bij de totstandkoming van deze prioriteiten hebben een aantal overwegingen een rol 
gespeeld, te weten: 
A De maatschappelijke implicaties 
B De veiligheidsrisico's 
C Het fundamentele karakter van een verschijnsel 
D De maatschappelijke impact van een verschijnsel 
E De maatschappelijke schade van een verschijnsel 
F De duurzaamheid van een verschijnsel 
G De wettelijke verplichting van de gemeente 
H Reeds vastgestelde prioriteiten in een ander verband 
I Bestuurlijke risico's van een verschijnsel 

Oorspronkelijk is uitgegaan van de gedachte om uitvoeringsplannen te schrijven per 
prioriteit, om vervolgens per uitvoeringsplan een planning te maken voor de implementatie 
van de plannen, inclusief tijd en geld. Planvorming zou plaatsvinden in de tweede helft van 
2011 en in 2012, waarna de uitvoering ter hand zou worden genomen. 



In de praktijk is gebleken dat het goed is om een planning te hebben en om plannen ook vast 
te leggen, maar dat het werk - het geplande, maar ook het ongeplande - doorgaat. 

We streven steeds naar een zeker evenwicht, maar uiteindelijk is hetgeen dat moet 
gebeuren, het werk, toch het belangrijkst. Daarbij moet zo goed en efficiënt mogelijk gebruik 
worden gemaakt van gelegenheden die zich voordoen en onderwerpen prioriteit geven als 
de omstandigheden daar om vragen, los van de papieren planning. 

Stand van zaken ten aanzien van de prioriteiten 

Prioriteit crisisbeheersing 
Zo noopte de Wet veiligheidsregio's en het regionale normenkader enerzijds en de hechtere 
samenwerking in het district en de veranderende organisatie (SP71) anderzijds, tot 
intensieve inzet op de prioriteit crisisbeheersing. Het hoe, wat en de route er naar toe is 
gevat in een uitvoeringsplan en de crisisorganisatie van onze gemeente en de weg naar 
intensievere samenwerking is op een goede manier ingeslagen. De gemeentelijke 
crisisorganisatie is conform het regionaal crisisplan ingericht en de teams voor zowel de 
koude als de warme situatie hebben grotendeels vorm gekregen. De komende tijd zal voor 
wat betreft de crisisbeheersing het accent liggen op opleiden, oefenen en samenwerken op 
districtsniveau. 

Prioriteit jeugd 
Ondanks dat het overgrote gedeelte van de jeugd in Leiderdorp het goed doet, is met name 
vanwege de maatschappelijke implicaties en impact en vanwege het fundamentele karakter, 
jeugdveiligheid als prioriteit vastgesteld. Bedoeling was en is om te werken met een nog 
gerichtere aanpak, preventie, repressie en nazorg goed te combineren. In- en externe 
samenwerking tussen jeugdbeleid en veiligheid is hiervoor cruciaal. De gemeente is echter 
één speler in een netwerksamenleving. Met de beslissing vanuit Den Haag de jeugdzorg te 
decentraliseren weten we dat op het terrein van de jeugd er veel zal veranderen en lijkt het 
niet het goede moment om over te gaan tot ontwikkeling van een uitvoeringsplan 
jeugdveiligheid. Dit betekent overigens niet dat lokaal niet nog steeds vooruitgang wordt 
geboekt. De lokale partners werken goed samen en de betreffende veiligheidspartners weten 
elkaar goed te vinden. En ook zonder uitvoeringsplan jeugdveiligheid gaat de ontwikkeling 
door. 

Prioriteit alcohol en drugs 
Alcohol en drugspreventie kan worden benaderd vanuit twee invalshoeken. Enerzijds is het 
gebruik, zeker bij jongere mensen, schadelijk voor de gezondheid, anderzijds brengt 
overmatig alcohol (en drugs-)gebruik vaak ongewenst gedrag met zich mee. Vanuit de 
afdeling beleid is er al lang aandacht voor het onderwerp, maar ook hier geldt dat de 
gemeente Leiderdorp onderdeel uitmaakt van een netwerksamenleving. Najaren oponthoud 
is in Den Haag afgelopen jaar de kogel toch door de kerk: de nieuwe Drank- en Horecawet is 
een feit. Dit is zo'n gelegenheid die zich voordoet en de implementatie van deze wet, met 
grote impact voor gemeenten, geeft aanleiding om in elk geval ten aanzien van 
alcoholbeleid, keuzes te maken. Deze prioriteit zal zo in het project Drank en Horecawet 
(DHW) worden meegenomen. 

Prioriteit veiligheid op straat 
Indertijd is het onderwerp veiligheid op straat, voornamelijk uitgelegd als de aanpak van 
agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Verder is gesteld dat in 
Nederland 30 tot 40 procent van de bevolking wel eens getuige is geweest van agressie 



op straat. De aanpak zoals het college deze destijds voor ogen had, richtte zich vooral op het 
vragen van aandacht voor de problematiek; het tegengaan van passiviteit bij getuigen van 
geweld in de openbare ruimte en het bieden van handelingsperspectief aan mensen. 
In feite is dit brede maatschappelijke item op rijksniveau aangepakt, ondersteund door 
politie, OM en gemeenten, vooral ook tijdens de jaarwisselingen. Als je veiligheid op straat 
breder zou definiëren, zou je kunnen zeggen dat het alle veiligheid is niet achter de 
voordeur. Op de prioriteit huiselijk geweld na, wordt dit dus afgedekt in de overige 
veiligheidsthema's. Voorstel is dan ook deze prioriteit nu geen voorrang te geven en 
eventueel op een later tijdstip ter hand te nemen. 

Prioriteit huiselijk geweld 
Huiselijk geweld is zeer ernstige komt verhoudingsgewijs veel voor in Nederland, dwars door 
alle sociaaleconomische klassen en culturen. Met de inwerkingtreding van de Wet tijdelijk 
huisverbod heeft de gemeente sinds enkele jaren ook een goed instrument om huiselijk 
geweld tegen te gaan. Met de veranderde samenstelling van het college - afwisseling van de 
burgemeester, portefeuillehouder veiligheid - is het belang van juist deze prioriteit 
toegenomen en zal de nadruk nog meer komen te liggen op goede informatie-uitwisseling en 
goede afstemming, vooral gericht op een praktische en effectieve aanpak en goede, 
oplossingsgerichte (zorg)plannen. 

Prioriteit woninginbraken 
Het uitvoeringsplan woninginbraken is door het college in een eerder stadium vastgesteld en 
is in 2012 voortvarend ter hand genomen. Zeker op het gebied van het bevorderen van 
bewustwording, maar zeker ook op het gebied van het bieden van handelingsperspectieven, 
is het nodige werk verzet. Externe partijen en de politie hebben zich naast de gemeente 
ingezet op preventieavonden en er zijn zogenaamde 'besmettingsbrieven' verzonden. 
Aangezien de inbraakcijfers, ook landelijk, nog steeds zorgen baren is de politie, in 
samenwerking met het openbaar ministerie, maar ook in gemeentelijk 
samenwerkingsverband nog steeds bezig met de uitbreiding van het instrumentarium, om 
het aantal inbraken terug te dringen. 

Doorkijkje toekomst veiligheidsbeleid 

Zoals gezegd zijn de veiligheidsvisie, de veiligheidsanalyse en de 
veiligheidsbeleidsprioriteiten vastgesteld in 2010 en is in 2011 een start gemaakt met de 
uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid. Het beleidsdocument beslaat de periode tot en 
met 2014 en er zal dus voortijdig - eerste helft 2014 - moeten worden gestart met de 
evaluatie van het huidige beleid en de analyse voor de periode die erop volgt. Uiteraard 
speelt de raad hierin straks weer een belangrijke rol. 

Behalve de raad zijn er natuurlijk de veiligheidspartners, van uiteenlopend pluimage die 
zullen moeten worden betrokken bij de totstandkoming / voortzetting van het 
veiligheidsbeleid. Om vooral lering te trekken uit opgedane ervaringen, zal er groeiende 
aandacht zijn voor het invullen van de regierol en het goed invullen van het 
opdrachtgeverschap. Ook zal op een goede manier gebruik gemaakt moeten worden van de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kan de komst van de nationale politie enerzijds 
worden gezien als een bedreiging voor de zogenaamde 'couleur locale', anderzijds kan het 
kansen bieden om op gemeentelijk niveau afspraken te maken met de politie. 

Afspraken politie en brandweer 
Overigens is hier een relatie te leggen met de toezeggingen zoals in november door de 
griffie opgetekend. Er zijn afspraken met de brandweer, maar de transparantie van het doen 
en laten van de brandweer is met de regionalisering vertroebeld. Aan ons de taak om 
duidelijkheid te brengen in de bestaande afspraken en in de toekomst te komen tot duidelijk 



opdrachtgeverschap. Het college heeft mede in dit licht, ingezet op een degelijke analyse 
van toezicht en handhavingstaken in de gemeente, om vervolgens tot goede bestuurlijke 
afwegingen te kunnen komen. Voorts is er een vervolg gegeven aan verdere ontwikkeling 
van de gemeente in relatie tot de 'verbonden partijen', om steviger positie te kunnen nemen 
in de regio en beter invulling te geven aan de regiefunctie en het opdrachtgeverschap. 

Ten aanzien van de politie is de burgemeester nog steeds 'het gezag', samen met het 
openbaar ministerie. Daarbij zijn er natuurlijk nog veel meer burgemeesters die qua politie-
inzet, aangewezen zijn op een bepaalde hoeveelheid mensen, een beperkte capaciteit. 
Burgemeesters dienen zelf afspraken te maken met de politie, waarbij de lokale 
veiligheidsnota de basis vormt voor het gesprek. 

De politie is momenteel ongetwijfeld druk met de interne organisatie op orde te brengen. De 
planning is om begin 2014 te starten met de totstandbrenging van het nieuwe 
veiligheidsbeleid Met de nieuwe politieorganisatie en de nieuwe verhoudingen is het 
verstandig op tijd de politie te betrekken bij het lokale veiligheidsbeleid. 

Datum: 30 januari 2013 
Auteur: Daan Koopmans 
Afdeling: Concernzaken 
Registratienr.: 2013i00207 



' 3 * 

Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak 

Inleiding 
In de Kadernota Integrale Vei l igheid (K IV ) 1 heeft de raad ' (woning) inbraak ' als een van de 6 
prior i tei ten voor 2012 b e n o e m d . Hier toe is dit u i t voer ingsprogramma opgeste ld met als doe l : het 
te rugdr ingen van het aantal (won ing) inbraken b innen de gemeen te Le iderdorp. 

Inbraken en met name won ing inbraken maken een forse inbreuk op de sociale vei l igheid en hebben 
een eno rme impact op s lachtof fers en hun omgev ing . 

Het gegeven dat de impact voor s lachtof fers groot is én het feit dat het aantal won ing inbraken 
toeneemt , heeft geresu l teerd in de prior i ter ing van het t hema (won ing) inbraken. 

Cijfers 
In het gehe le jaar 2011 is het aanta l inc identen 'd iefstal / inbraak won ing ' t oegenomen ten aanz ien van 
het jaar 2010 , waar in het ook meer w a s dan het jaar ervoor (2009: 106; 2010 : 110; 2011 :116) . 

In dit documen t word t u i teengezet we lke act ies wo rden onde rnomen o m de beoogde ef fecten te 
bere iken: a f n a m e van het aanta l inbraken; verhog ing van het op loss ingspercentage; vergroten van de 
sociale contro le en de a ler theid en waakzaamhe id vergro ten. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Van oudsher word t er bij vei l igheid meesta l d i rect gedach t aan gemeen te , polit ie en brandweer . 
Vei l igheid vraagt echter be t rokkenhe id en act ie van veel meer par tners, niet in de laatste plaats van 
bewoners zelf. Ook bij won ing inb raken is het u i tgangspunt dat m e n s e n in eers te instantie zelf 
verantwoordel i jk zi jn voor de e igen won ing , het goed afs lu i ten ervan en het nemen van maat rege len 
o m de kans op inbraken te verk le inen. 

Daarnaast kunnen burgers act ief een bi jdrage leveren aan de vei l igheid door alert te z i jn, b i jvoorbeeld 
door onvei l ige s i tuat ies te me lden bij bet rokken instant ies. En , het lijkt voor de hand l iggend, maar 
vaak hele eenvoud ige maat rege len van mensen zelf, kunnen veel nar igheid v o o r k o m e n . Vee l mensen 
laten b i jvoorbeeld via Twi t ter , Facebook of Hyves we ten hoe de vakant ie beval t en waar die word t 
doorgebracht , zonder zich te real iseren dat ze de boodschap brengen dat de won ing voor lopig 
o n b e w o o n d is. 

Gemeen te en polit ie wi l len g raag hun aandee l leveren bij het te rugdr ingen van het aantal inbraken. 
S o m m i g e maat rege len zijn voo rbehouden aan deze part i jen, maar er zijn veel maat rege len d ie een 
gemeenschappe l i j ke inspanning v ragen . Versch i l lende act ivi tei ten kunnen wo rden ondergebrach t in 
de verschi l lende fasen van de ve i l ighe idsketen: proact ie; prevent ie; preparat ie ; repressie; en nazorg . 

Doelstelling / uitgangspunten 
In de kadernota integraal ve i l igheidsbele id is het t hema (woning) inbraken door de gemeen te raad als 
prioriteit b e n o e m d . Belangr i jk doel voor de komende per iode is het te rugdr ingen van het aantal 
inbraken, door het bevorderen van het keurmerk vei l ig w o n e n , door ve i l ighe idspar tners (zéker bij dit 
t hema : bewoners ) meer te be t rekken, beter voor te l ichten en te in fo rmeren. 

Het doel zoals het is ge fo rmu leerd in de begrot ing luidt: 
Het creëren van een vei l ige w o o n en lee fomgev ing , door het te rugdr ingen van huisel i jk geweld en het 
aanta l (won ing) inbraken en overva l len . 

Accenten in de aanpak: 
1 - S t imuleren van het Po l i t iekeurmerk Vei l ig W o n e n . 
2 - S t imu leren van inbraakprevent ie door polit ie en gemeen te . 
3 - Bl i jvende aler theid door versch i l lende ve i l ighe idspar tners . 
4 - Ger ichte aanpak van vee lp legers . 

1 Vastgesteld door de raad op 10 oktober 2011 
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Uitvoering 
1. Stimuleren van inbraakpreventieve maatregelen 
Voorde len van inbraakprevent ieve maat rege len en het nut van het Polit ie Keurmerk Vei l ig W o n e n 
( P K V W ) kunnen in tensiever worden u i tgedragen, door communica t ie tussen en met externe par tners, 
zoals P K V W - e r k e n d e bedr i jven, arch i tecten, pro jectontwikke laars , won ingcorpora t ie en burgers . In 
gecer t i f iceerde won ingen is er 9 0 % minder kans op een ges laagde inbraak, ve rge leken met won ingen 
zonder cert i f icaat. Daarnaas t biedt het keurmerk voor de burgers vaak in teressante moge l i j kheden 
voor kor t ingen op verzeker ingen . 

Het bevorderen van het keu rmerk veil ig w o n e n , in de tabel h ierboven g e n o e m d als accent in de 
aanpak , kan op versch i l lende manieren vorm worden gegeven . 
Ondanks de wijzigingen in het Bouwbesluit (2009) zijn er nog belangrijke verschil len met het PKVW, welke 
meer integraal gericht is, waar het Bouwbesluit zich richt op de fysieke woning. 
Het Bouwbesluit regelt wel inbraakwerendheid van woningen en de opening van centrale entreedeuren van 
het woongebouw, maar bijvoorbeeld niet de inbraakwerendheid van bergingen en garages en de 
toegankeli jkheid van het woongebouw of de verlichting aan de woning en de achterpaden. 
Ac t iepun ten : 

W a a r mogel i jk bij n ieuwbouw van won ingen en woonomgev ing de e isen van het P K V W 
hanteren en dit gemeente l i j k borgen, in samenspraak met de afdel ing Pro jec ten; 
Richt ing won ingbouwcorpora t ies het be lang accentueren van het nut o m de won ingvoor raad 
op P K V W - n i v e a u te b rengen; 
Voor l i ch t ingsavond(en) en/of workshop(s ) houden o m bewoners te over tu igen van het nut van 
inbraakprevent ieve maat rege len en het nut van het P K V W ; 
Ger icht bewoners benaderen bij een ve rhoogde kans op s lachto f ferschap ten aanz ien van 
won ing inb raken . 

2. Stimuleren van inbraakpreventie door politie en gemeente 
Hoewe l voor s o m m i g e won ingen wein ig extra aanpass ingen nodig zijn voor een keurmerk , geldt dat 
voor ande re , voora l oudere won ingen het vo ldoen aan de condi t ies van het keurmerk , kostbare 
invester ingen v ragen . Toch kunnen er nog maat rege len door mensen wo rden g e n o m e n o m de kans te 
verk le inen o m slachtof fer te worden van won ing inbraak . Zo zi jn er veel vo rmen van braak toe te 
schr i jven aan de ge legenhe id die word t g e b o d e n . Voora l in de wa rmere per iode neemt het aanta l 
ge legenhe ids inbraken toe. Belangr i jke factor hierbij is gedrag . Het niet goed afs lu i ten van de won ing is 
vaak een oorzaak bij inbraak. Het open laten s taan van een achterdeur (al dan niet met 
gecer t i f iceerde s lo ten) komt maar al te vaak voor. 
Ac t iepun ten : 

Mensen bewus t maken van het e igen gedrag en de mogel i jke invloed op de kans op 
s lach to f fe rschap; 
Bewoners at tent maken op eenvoud ige moge l i j kheden o m de kans op inbraak te verk le inen. 

3. Vergroten sociale controle en alertheid door verschillende veiligheidspartners 
Bewoners in buur ten met meer sociale contro le lopen minder r isico het mikpunt te wo rden van 
inbrekers. Met e lkaar de omgev ing in het oog houden loont d a a r o m de moei te. A ls er toch indiv iduen 
in de buurt zi jn die een inbraak be ramen , is het goed als er mensen zijn die verdach te s i tuat ies en 
mensen s ignaleren en melden bij de polit ie. Zo kunnen verschi l lende mensen ogen en oren zijn van 
de poli t ie. 
Ac t iepunten : 

Mensen zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op verdachte mensen en si tuat ies in de 
e igen omgev ing (en erop wi jzen dat ze 112 bel len in dergel i jke geva l len) ; 
G e m e e n t e a m b t e n a r e n die veel bui ten zijn s t imuleren alert te zijn en instrueren waar op te 
let ten; 
Hondenbez i t te rs en k rantenbezorgers act ief benaderen o m ook alert te zi jn op verdachte 
personen en si tuat ies met betrekking tot inbraak. 

4. Verhogen van het oplossingspercentage 
Het aanta l won ing inb raken is de laatste ja ren t o e g e n o m e n . Het aantal aanhoud ingen bij inbraken is 
ook t o e g e n o m e n , maar het op loss ingspercentage is nog s teeds ger ing. Dit percentage kan o m h o o g 
door goed recherchewerk en door adequaat te reageren als meer mensen verdachte s i tuat ies me lden . 
Ac t iepun ten : 

Ook bij de polit ie is het t hema inbraken iets waar meer prioriteit aan wordt gegeven . De 
komende per iode word t er in ons distr ict extra ingezet op de persoonsger ich te aanpak , waarbi j 
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veelp legers (met name ook op geb ied van inbraken) extra aandach t kr i jgen. Dit moet het 
aantal misdr i jven, waaronder inbraken omlaag b rengen . 
In over leg met de poli t ie a f s t emmen over vo ldoende capaci te i t en t im ing , met name als meer 
mensen act ief verdachte s i tuat ies me lden . O p het m o m e n t dat mensen wo rden opgeroepen 
zaken te me lden , moe t er ook opvolg ing z i jn. 
De polit ie kan het aantal aanhoud ingen ook vergroten door contro le op hel ing en onderzoek 
naar verp laats ing van goede ren . A fspraken maken met de poli t ie hierover. 

Het p legen van inbraken is voor s o m m i g e mensen hun broodwinn ing . Mensen die na detent ie 
te rugkeren in de oude omgev ing , in deze l fde si tuat ie, met bestaande cr iminele contacten en 
p rocessen , zul len eerder verva l len in het oude ged rag . Onderzoek wi jst uit dat p rob lemen op een 
vijftal ter re inen, leefgebieden g e n o e m d , de kans op recidive vergro ten . Daa rom zijn er a fspraken op 
die ter re inen, te we ten : ID-bewi js , werk en i nkomen , schu ldsaner ing , huisvest ing en zorg , de 
p rob lemen ti jdig aan te pakken . Het is belangri jk da t gemeen ten op deze leefgebieden een duidel i jk 
beleid on tw ikke len , o m te de kans te verk le inen dat cr imine len in herhal ing va l len, 
Act iepunt : 

De gemeen te moet met de bet rokken part i jen alert zi jn wannee r inbrekers weer op vri je 
voeten k o m e n . Indien gewerk t word t vo lgens de a fspraken zoals deze zijn gemaak t ten 
aanz ien van de nazorg van ex-gedet ineerden (de leefgeb ieden) , zal de kans op recidive 
a fnemen . 

Effectindicator Bron 
Nul

meting 
2011 

Streef
waarde 

2014 

Streef
waarde 

2012 

Aantal aangiftes woninginbraken informatierapportage 
politie Hollands Midden 116 85 104 

act ieverantwoordel i jke c luster Openbare Orde en Vei l igheid i .s.m. partners 
bestuurlijk verantwoordelijk PFH OOV: burgemeester 

partners (niet limitatief) 
Gemeen te (n ) , pol i t ie, O .M , corporat ies ( R H W ) , bewoners , 
bevei l ig ingsbedr i jven 

tijdpad maar t 2012 - d e c e m b e r 2014 
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Actieprogramma (woning)inbraak 

Pro actie Actiepunten concreet wie 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Bij nieuwbouw van woningen en woonomgeving waar mogelijk de 
eisen van het PKVW hanteren en dit gemeenteli jk borgen in 
samenspraak met de afdeling Projecten. 

Uitzoeken of en in hoeverre 
PKVW eisen kunnen worden 
gesteld bij projecten en dit 
borgen in de werkprocessen. 

OOV / afd. 
Projecten / afd. 
GWi 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Woningbouwcorporat ies stimuleren om de woningvoorraad op 
PKVW-niveau te brengen. 

In verschil lende vormen van 
overleg met Rijnhart Wonen 
aandringen op aanpassingen 
volgens het keurmerk bij 
renovatie en nieuwbouw 
projecten. 

OOV / afd. 
Beleid 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Voorl ichtingsavond(en) en/of workshop(s) houden om bewoners te 
overtuigen van het nut inbraakpreventieve maatregelen te nemen en 
het nut van het PKVW. 

Voorlichtingsavond in april 
2012, eventueel herhalen en 
bij voldoende animo 
opvolging door workshop. 

OOV / 
Communicat ie 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Gericht bewoners benaderen bij een verhoogde kans op 
slachtofferschap ten aanzien van woninginbraken. 

Het uitsturen van 
'besmettingsbrieven' na een 
inbraak om mensen te 
attenderen. 

O O V / 
Communicat ie 1 
Politie 

Preventie Actiepunten concreet wie 

Het treffen van 
maatregelen om 
onveiligheid te 
voorkomen of 
gevolgen ervan te 
verminderen 

Mensen bewust maken van het eigen gedrag en de mogelijke 
invloed op de kans op slachtofferschap. 

Bespreken met politie te 
herhalen 'witte voetjes' actie. 

O O V / 
Communicat ie / 
Politie 

Het treffen van 
maatregelen om 
onveiligheid te 
voorkomen of 
gevolgen ervan te 
verminderen 

Bewoners attent maken op eenvoudige mogeli jkheden om de kans 
op inbraak te verkleinen. 

Via de website. Leiderdorp
mail en folders mensen 
voorlichten toegang bieden 
tot tips over inbraakpreventie. 
En voorl ichtingsavond(en). 
eventueel workshop(s). 

O O V / 
Communicat ie / 
Politie / 
Hetbeveiligings 
centrum 



Preparatie Actiepunten concreet wie 

Het voorbereiden op 
onveilige situaties 

Mensen zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op verdachte 
mensen en situaties in de eigen omgeving. 

Via de website met behulp 
van voorl ichtingsavond(en) 
mensen erop wijzen op hun 
eigen rol. Benadrukt moet 
worden in verdachte situaties 
1-1-2 kan worden gebeld en 
dat relevante informatie van 
wat langer geleden via 0900-
8844 kan worden 
doorgegeven. 

O O V / 
Communicat ie 

Gemeenteambtenaren die veel buiten zijn stimuleren alert te zijn en 
instrueren waar op te letten. 

In overleg met de politie 
kunnen de afdelingen GWi en 
GWe instructies worden 
gegeven/herhaald om 
signalen in de buitenruimte te 
herkennen en door te geven 
aan de politie. 

OOV / G W i / 
GWe / Politie 

Hondenbezitters en krantenbezorgers actief benaderen in 
samenwerking met de wijkagenten om ook alert te zijn op verdachte 
personen en situaties met betrekking tot inbraak. 

Hondenbezitters kunnen 
opnieuw worden benaderd 
om mee te doen aan het 
project 'extra ogen', 
eventueel uitgebreid met 
krantenbezorgers (uiteraard 
zonder zichzelf in gevaar te 
brengen). 

O O V / 
Communicat ie / 
Politie / 
hondenbezit
ters / kranten
bezorgers 



Repress ie Actiepunten concreet wie 

Het bestrijden van 
onveiligheid en het 
inperken ervan 

Bij de politie moet voldoende capaciteit worden vri jgemaakt voor 
onderzoek en de opsporing van inbrekers, vooral ook als meer 
mensen actief verdachte situaties melden. Hierover moeten 
afspraken worden gemaakt met de politie. De APV verbiedt al het 
vervoeren / bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. 

Met de politie bespreken dat 
opvolging geborgd is 
wanneer mensen intensiever 
verdachte situaties gaan 
melden. 

OOV / Politie 

Ook bij de politie is het thema inbraken iets waar meer prioriteit aan 
wordt gegeven. De komende periode wordt er in ons district extra 
ingezet op de persoonsgerichte aanpak, waarbij veelplegers op 
gebied van inbraken extra aandacht kri jgen, om het aantal inbraken 
omlaag te krijgen. 

De politie gaat gericht 
personen in de gaten houden 
die antecedenten hebben ten 
aanzien van 
(woning )inbraken. 

P o l i t i e / O M 

De politie kan het aantal aanhoudingen ook vergroten door controle 
op heling en onderzoek naar verplaatsing van goederen. 

Bijvoorbeeld bij 
verkeerscontroles binnen de 
bebouwde kom, kan de politie 
extra alert zijn op wat wordt 
vervoerd. 

Politie 

Preparatie Actiepunten concreet wie 

maatregelen nemen 
om te komen tot een 
terugkeer naar de 
normale situatie, 
gericht op de lange 
termijn 

De gemeente moet met betrokken partijen (in het veiligheidshuis) 
alert zijn wanneer inbrekers weer op vrije voeten komen. Indien 
gewerkt wordt volgens de afspraken zoals deze zijn gemaakt ten 
aanzien van de nazorg van ex-gedetineerden, zal de kans op 
recidive afnemen. 

De status van de 
leefgebieden goed in beeld 
brengen vóór vrijlating ex-
gedetineerden en goed 
vervolg coördineren. 

O O V / a f d . 
Beleid / a fd . 
GWi / 
(veiligheidshuis 
-)partners 



Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak 

Inleiding 
In de Kadernota Integrale Vei l igheid (K IV ) 1 heeft de raad ' (woning) inbraak ' als een van de 6 
priori teiten voor 2012 b e n o e m d . Hier toe is dit u i t voer ingsprogramma opgeste ld met als doe l : het 
terugdr ingen van het aanta l (won ing) inbraken b innen de gemeen te Le iderdorp. 

Inbraken en met name won ing inb raken maken een forse inbreuk op de sociale vei l igheid en hebben 
een eno rme impact op s lachtof fers en hun omgev ing . 

Het gegeven dat de impact voor s lachtof fers groot is én het feit dat het aantal won ing inbraken 
toeneemt , heeft geresu l teerd in de prior i ter ing van het t hema (won ing) inbraken. 

Cijfers 
In het gehe le jaar 2011 is het aanta l inc identen 'd iefstal / inbraak won ing ' t oegenomen ten aanz ien van 
het jaar 2010 , waar in het ook meer w a s dan het jaar ervoor (2009: 106; 2010 : 110; 2011 :116) . 

In dit documen t word t u i teengezet we lke act ies w o r d e n onde rnomen o m de beoogde ef fecten te 
bere iken: a fname van het aanta l inbraken; verhog ing van het op loss ingspercentage; vergro ten van de 
sociale controle en de a ler theid en w a a k z a a m h e i d vergro ten . 

Eigen verantwoordelijkheid 
Van oudsher word t er bij vei l igheid meesta l d irect gedach t aan gemeen te , polit ie en brandweer . 
Vei l igheid vraagt echter be t rokkenhe id en act ie van veel meer par tners, niet in de laatste plaats van 
bewoners zelf. Ook bij won ing inb raken is het u i tgangspunt dat m e n s e n in eerste instant ie zelf 
verantwoordel i jk zi jn voor de e igen won ing , het goed afs lu i ten ervan en het nemen van maat rege len 
o m de kans op inbraken te verk le inen . 

Daarnaast kunnen burgers act ief een bi jdrage leveren aan de vei l igheid door alert te z i jn, b i jvoorbeeld 
door onvei l ige si tuat ies te me lden bij be t rokken instant ies. En, het lijkt voor de hand l iggend, maar 
vaak hele eenvoud ige maat rege len van mensen zelf, kunnen veel nar igheid v o o r k o m e n . Vee l mensen 
laten b i jvoorbeeld via Twit ter , Facebook of Hyves we ten hoe de vakant ie beval t en waar die word t 
doorgebracht , zonder zich te real iseren dat ze de boodschap brengen dat de won ing voor lopig 
o n b e w o o n d is. 

Gemeen te en polit ie wi l len graag hun aandee l leveren bij het te rugdr ingen van het aantal inbraken. 
S o m m i g e maat rege len zi jn voo rbehouden aan deze part i jen, maar er zijn veel maat rege len d ie een 
gemeenschappe l i j ke inspanning v ragen . Versch i l lende act iv i tei ten kunnen wo rden ondergebrach t in 
de verschi l lende fasen van de ve i l ighe idsketen: proact ie; prevent ie; preparat ie ; repressie; en nazorg . 

Doelstelling / uitgangspunten 
In de kadernota integraal ve i l igheidsbele id is het t hema (woning) inbraken door de gemeen te raad a ls 
prioriteit b e n o e m d . Belangr i jk doel voor de komende per iode is het te rugdr ingen van het aantal 
inbraken, door het bevorderen van het keurmerk vei l ig w o n e n , door ve i l ighe idspar tners (zéker bij dit 
t hema : bewoners ) meer te be t rekken , beter voor te l ichten en te in fo rmeren. 

Het doel zoals het is ge fo rmu leerd in de begrot ing luidt: 
Het creëren van een vei l ige w o o n en lee fomgev ing , door het te rugdr ingen van huisel i jk geweld en het 
aanta l (won ing) inbraken en overva l len . 

Accenten in de aanpak: 
1 - S t imuleren van het Po l i t iekeurmerk Vei l ig W o n e n . 
2 - S t imuleren van inbraakprevent ie door polit ie en gemeen te . 
3 - Bl i jvende aler theid door verschi l lende ve i l ighe idspar tners . 
4 - Ger ichte aanpak van vee lp legers . 

1 Vastgesteld door de raad op 10 oktober 2011 
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Uitvoering 
1. Stimuleren van inbraakpreventieve maatregelen 
Voorde len van inbraakprevent ieve maat rege len en het nut van het Polit ie Keurmerk Vei l ig W o n e n 
( P K V W ) kunnen in tensiever worden u i tgedragen, door communica t ie tussen en met externe par tners, 
zoals P K V W - e r k e n d e bedr i jven, arch i tecten, pro jectontwikke laars , won ingcorpora t ie en burgers . In 
gecer t i f iceerde won ingen is er 9 0 % minder kans op een ges laagde inbraak, verge leken met won ingen 
zonder cert i f icaat. Daarnaas t biedt het keurmerk voor de burgers vaak interessante moge l i j kheden 
voor kor t ingen op verzeker ingen . 
Het bevorderen van het keurmerk veil ig wonen , in de tabel h ierboven g e n o e m d als accent in de 
aanpak , kan op versch i l lende manieren vorm worden gegeven . 
Ondanks de wijzigingen in het Bouwbesluit (2009) zijn er nog belangrijke verschil len met het PKVW, welke 
meer integraal gericht is, waar het Bouwbesluit zich richt op de fysieke woning. 
Het Bouwbesluit regelt wel inbraakwerendheid van woningen en de opening van centrale entreedeuren van 
het woongebouw, maar bijvoorbeeld niet de inbraakwerendheid van bergingen en garages en de 
toegankeli jkheid van het woongebouw of de verlichting aan de woning en de achterpaden. 
Ac t iepunten : 

W a a r mogel i jk bij n ieuwbouw van won ingen en woonomgev ing de e isen van het P K V W 
hanteren en dit gemeente l i j k borgen, in samenspraak met de afdel ing Pro jec ten; 
Richt ing won ingbouwcorpora t ies het belang accentueren van het nut o m de won ingvoor raad 
op P K V W - n i v e a u te b rengen ; 
Voor l i ch t ingsavond(en) en/of workshop(s ) houden o m bewoners te over tu igen van het nut van 
inbraakprevent ieve maat rege len en het nut van het P K V W ; 
Ger icht bewoners benaderen bij een ve rhoogde kans op s lachto f ferschap ten aanz ien van 
won ing inb raken . 

2. Stimuleren van inbraakpreventie door politie en gemeente 
Hoewel voor s o m m i g e won ingen wein ig extra aanpass ingen nodig zijn voor een keurmerk , geldt dat 
voor andere , voora l oudere won ingen het vo ldoen aan de condi t ies van het keurmerk , kostbare 
invester ingen v ragen . Toch kunnen er nog maat rege len door mensen worden g e n o m e n o m de kans te 
verk le inen o m slachtof fer te worden van won ing inbraak . Zo zijn er veel vo rmen van braak toe te 
schr i jven aan de ge legenhe id die word t geboden . Voora l in de wa rmere per iode neemt het aanta l 
ge legenhe ids inbraken toe. Belangr i jke factor hierbij is gedrag . Het niet goed afslui ten van de won ing is 
vaak een oorzaak bij inbraak. Het open laten s taan van een achterdeur (al dan niet met 
gecer t i f iceerde s loten) komt maar al te vaak voor. 
Ac t iepunten : 

Mensen bewus t maken van het e igen gedrag en de mogel i jke invloed op de kans op 
s lachto f ferschap; 
Bewoners at tent maken op eenvoud ige moge l i j kheden o m de kans op inbraak te verk le inen. 

3. Vergroten sociale controle en alertheid door verschillende veiligheidspartners 
Bewoners in buur ten met meer sociale contro le lopen minder risico het mikpunt te wo rden van 
inbrekers. Met e lkaar de omgev ing in het oog houden loont daa rom de moei te . A ls er toch indiv iduen 
in de buurt zijn die een inbraak be ramen , is het goed als er mensen zijn die verdachte s i tuat ies en 
mensen s ignaleren en melden bij de polit ie. Zo kunnen verschi l lende mensen ogen en oren zi jn van 
de pol i t ie. 
Ac t iepunten : 

Mensen zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op verdachte mensen en si tuat ies in de 
e igen omgev ing (en erop wi jzen dat ze 112 bel len in dergel i jke geva l len) ; 
Gemeen teamb tena ren die veel buiten zijn s t imuleren alert te zijn en instrueren waa r op te 
let ten; 
Hondenbez i t te rs en k ran tenbezorgers act ief benaderen o m ook alert te zijn op verdachte 
personen en si tuat ies met betrekking tot inbraak. 

4- Verhogen van het oplossingspercentage 
Het aanta l won ing inb raken is de laatste ja ren t o e g e n o m e n . Het aantal aanhoud ingen bij inbraken is 
ook t o e g e n o m e n , maar het op loss ingspercentage is nog s teeds ger ing. Dit percentage kan o m h o o g 
door g o e d recherchewerk en door adequaat te reageren als meer mensen verdachte si tuat ies me lden . 
Ac t iepunten : 

Ook bij de polit ie is het t h e m a inbraken iets waar meer prioriteit aan wordt g e g e v e n . De 
komende per iode word t er in ons distr ict extra ingezet op de persoonsger ich te aanpak , waarbi j 
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veelp legers (met name ook op geb ied van inbraken) extra aandach t kr i jgen. Dit moet het 
aantal misdr i jven, waaronder inbraken om laag b rengen . 
In over leg met de polit ie a f s t e m m e n over vo ldoende capaci te i t en t im ing , met name als meer 
mensen act ief verdachte s i tuat ies me lden . Op het m o m e n t dat mensen worden opgeroepen 
zaken te me lden , moe t er ook opvo lg ing z i jn. 
De polit ie kan het aanta l aanhoud ingen ook vergroten door contro le op hel ing en onderzoek 
naar verp laats ing van goede ren . A fsp raken maken met de polit ie hierover. 

Het p legen van inbraken is voor s o m m i g e mensen hun broodwinn ing . Mensen die na detent ie 
te rugkeren in de oude omgev ing , in deze l fde si tuat ie, met bes taande cr iminele contacten en 
p rocessen, zul len eerder verva l len in het oude ged rag . Onderzoek wi jst uit dat p rob lemen op een 
vijftal te r re inen, leefgebieden g e n o e m d , de kans op recidive vergro ten . Daa rom zijn er a fspraken op 
die ter re inen, te we ten : ID-bewi js , werk en i nkomen , schu ldsaner ing , huisvest ing en zorg, de 
p rob lemen ti jdig aan te pakken . Het is belangr i jk dat gemeen ten op deze leefgebieden een duidel i jk 
beleid on tw ikke len , o m te de kans te verk le inen dat cr iminelen in herhal ing va l len, 
Act iepunt : 

De gemeen te moet met de bet rokken part i jen alert zijn wannee r inbrekers weer op vrije 
voeten k o m e n . Indien gewerk t word t vo lgens de a fspraken zoals deze zi jn gemaak t ten 
aanz ien van de nazorg van ex-gedet ineerden (de leefgeb ieden) , zal de kans op recidive 
a fnemen . 

Effectindicator Bron 
Nul

meting 
2011 

Streef
waarde 

2014 

Streef
waarde 

2012 

Aantal aangiftes woninginbraken informatierapportage 
politie Hollands Midden 

116 85 104 

act ieverantwoordel i jke c luster Openba re Orde en Vei l igheid i .s.m. partners 
bestuurlijk verantwoordelijk PFH OOV: burgemeester 

partners (niet limitatief) 
Gemeen te (n ) , polit ie, O .M , corporat ies ( R H W ) , bewoners , 
bevei l ig ingsbedr i jven 

tijdpad maar t 2012 - december 2014 

3 



Actieprogramma (woning)inbraak 

Pro actie Actiepunten concreet wie 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Bij nieuwbouw van woningen en woonomgeving waar mogelijk de 
eisen van het PKVW hanteren en dit gemeentelijk borgen in 
samenspraak met de afdeling Projecten. 

Uitzoeken of en in hoeverre 
PKVW eisen kunnen worden 
gesteld bij projecten en dit 
borgen in de werkprocessen. 

O O V / a f d . 
Projecten / afd. 
GWi 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Woningbouwcorporat ies stimuleren om de woningvoorraad op 
PKVW-niveau te brengen. 

In verschillende vormen van 
overleg met Rijnhart Wonen 
aandringen op aanpassingen 
volgens het keurmerk bij 
renovatie en nieuwbouw 
projecten. 

OOV / afd. 
Beleid 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Voorl ichtingsavond(en) en/of workshop(s) houden om bewoners te 
overtuigen van het nut inbraakpreventieve maatregelen te nemen en 
het nut van het PKVW. 

Voorlichtingsavond in april 
2012, eventueel herhalen en 
bij voldoende animo 
opvolging door workshop. 

O O V / 
Communicat ie 

Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid 

Gericht bewoners benaderen bij een verhoogde kans op 
slachtofferschap ten aanzien van woninginbraken. 

Het uitsturen van 
'besmett ingsbrieven' na een 
inbraak om mensen te 
attenderen. 

O O V / 
Communicat ie / 
Politie 

Preventie Actiepunten concreet wie 

Het treffen van 
maatregelen om 
onveiligheid te 
voorkomen of 
gevolgen ervan te 
verminderen 

Mensen bewust maken van het eigen gedrag en de mogelijke 
invloed op de kans op slachtofferschap. 

Bespreken met politie te 
herhalen 'witte voetjes' actie. 

oov/ 
Communicat ie / 
Politie 

Het treffen van 
maatregelen om 
onveiligheid te 
voorkomen of 
gevolgen ervan te 
verminderen 

Bewoners attent maken op eenvoudige mogeli jkheden om de kans 
op inbraak te verkleinen. 

Via de website. Leiderdorp
mail en folders mensen 
voorlichten toegang bieden 
tot tips over inbraakpreventie. 
En voorl ichtingsavond(en), 
eventueel workshop(s). 

oov/ 
Communicat ie / 
Politie / 
Hetbeveil igings 
centrum 



Preparatie Actiepunten concreet wie 

Het voorbereiden op 
onveilige situaties 

Mensen zelf bewust maken dat ze alert kunnen zijn op verdachte 
mensen en situaties in de eigen omgeving. 

Via de website met behulp 
van voorl ichtingsavond(en) 
mensen erop wijzen op hun 
eigen rol. Benadrukt moet 
worden in verdachte situaties 
1-1-2 kan worden gebeld en 
dat relevante informatie van 
wat langer geleden via 0900-
8844 kan worden 
doorgegeven. 

oov/ 
Communicatie 

Gemeenteambtenaren die veel buiten zijn stimuleren alert te zijn en 
instrueren waar op te letten. 

In overleg met de politie 
kunnen de afdelingen GWi en 
GWe instructies worden 
gegeven/herhaald om 
signalen in de buitenruimte te 
herkennen en door te geven 
aan de politie. 

OOV / G W i / 
GWe / Politie 

Hondenbezitters en krantenbezorgers actief benaderen in 
samenwerking met de wijkagenten om ook alert te zijn op verdachte 
personen en situaties met betrekking tot inbraak. 

Hondenbezitters kunnen 
opnieuw worden benaderd 
om mee te doen aan het 
project 'extra ogen', 
eventueel uitgebreid met 
krantenbezorgers (uiteraard 
zonder zichzelf in gevaar te 
brengen). 

oov/ 
Communicatie / 
Politie / 
hondenbezit
ters / kranten
bezorgers 



Repress ie Actiepunten concreet wie 

Het bestrijden van 
onveiligheid en het 
inperken ervan 

Bij de politie moet voldoende capaciteit worden vri jgemaakt voor 
onderzoek en de opsporing van inbrekers, vooral ook als meer 
mensen actief verdachte situaties melden. Hierover moeten 
afspraken worden gemaakt met de politie. De APV verbiedt al het 
vervoeren / bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. 

Met de politie bespreken dat 
opvolging geborgd is 
wanneer mensen intensiever 
verdachte situaties gaan 
melden. 

OOV / Politie 

Ook bij de politie is het thema inbraken iets waar meer prioriteit aan 
wordt gegeven. De komende periode wordt er in ons district extra 
ingezet op de persoonsgerichte aanpak, waarbij veelplegers op 
gebied van inbraken extra aandacht kri jgen, om het aantal inbraken 
omlaag te krijgen. 

De politie gaat gericht 
personen in de gaten houden 
die antecedenten hebben ten 
aanzien van 
(woning )in braken. 

P o l i t i e / O M 

De politie kan het aantal aanhoudingen ook vergroten door controle 
op heling en onderzoek naar verplaatsing van goederen. 

Bijvoorbeeld bij 
verkeerscontroles binnen de 
bebouwde kom, kan de politie 
extra alert zijn op wat wordt 
vervoerd. 

Politie 

Preparatie Actiepunten concreet wie 

maatregelen nemen 
om te komen tot een 
terugkeer naar de 
normale situatie, 
gericht op de lange 
termijn 

De gemeente moet met betrokken partijen (in het veil igheidshuis) 
alert zijn wanneer inbrekers weer op vrije voeten komen. Indien 
gewerkt wordt volgens de afspraken zoals deze zijn gemaakt ten 
aanzien van de nazorg van ex-gedetineerden, zal de kans op 
recidive afnemen. 

De status van de 
leefgebieden goed in beeld 
brengen vóór vrijlating ex-
gedetineerden en goed 
vervolg coördineren. 

O O V / a f d . 
Beleid / afd. 
GWi / 
(veiligheidshuis 
-(partners 



Prioriteit Uitvoeringsprogramma "Crisisbeheersing" 

Inleiding 
In de Kadernota Integrale Vei l igheid (K IV ) 1 heeft de raad 'Cr is isbeheers ing ' als een van de 6 
prior i tei ten voor 2012 b e n o e m d . Hier toe word t een u i t voer ingsprogramma opgeste ld met als doe l : 
voorbere id ing op rampen en cr ises b innen de gemeente l i j ke organisat ie (oranje ko lom) vo rmgeven in 
goede a fs temming met oml iggende g e m e e n t e n , het distr ict en de regio waarb i j de gemeen te dient te 
vo ldoen aan de wette l i jke verp l icht ingen en regionale normen. " 

De gemeen te is verantwoordel i jk voor de eerstel i jns bevo lk ingszorg ten t i jde van een calamitei t of 
ramp. Zij zet haar d e e l p r o c e s s e n 2 b innen de cr is isbeheers ing in o m een ramp of crisis te bestr i jden 
o m weer zo snel mogel i jk terug keren naar een vei l ige en stabie le s i tuat ie. Gez ien de versche idenhe id 
en complex i te i t aan processen plus de versche idenhe id aan mogel i j ke scenar io 's van een ramp of 
crisis is het geen eenvoud ige opgave o m vo ldoende voorbere id , get ra ind en geoe fend te zi jn. 
Cr is isbeheers ing is een kerntaak van de gemeen te . In tegenste l l ing tot de andere professionele 
hu lpver len ingsd iensten of ko l ommen is het echter geen dagel i jkse activi teit en heeft de gemeen te 
s lechts beschikk ing over beperk te midde len . 

Het c luster Openba re Orde en Vei l igheid stelt b i jgaand u i t voer ingsprogramma en begrot ingsvoorste l 
voor w a a r m e e vo ldaan kan wo rden aan de wette l i jke vere is ten (Wet Vei l igheidsregio 's en het 
Regionaal No rmenkader Cr is isbeheers ing) . 

Ui tgangspunten 
Ui tgangspunt bij het u i t voer ingsprogramma is al lereerst het a a n w e n d e n van de e igen ambte l i jke 
exper t ise, besch ikbaarhe id en bet rokkenhe id in combinat ie met een open houding voor de 
samenwerk ing b innen het distr ict en de regio. Op deze manier word t de expert ise b innen de e igen 
organisat ie o p g e b o u w d en behouden en kan door reg ionale samenwerk ing kwetsbaarhe id worden 
ve rmeden en zelfs bespar ingen mogel i jk wo rden gemaak t . 

Ten tweede d ient de gemeente l i j ke ko lom te vo ldoen aan de wet te l i jke vere is ten uit de W e t 
Vei l igheidsregio 's en het door het A l g e m e e n Bestuur van de Vei l ighe idsreg io vastgeste lde Regiona le 
No rmenkader Cr is isbeheers ing. Deze vo rmen het kader voor de ui tvoer ing van maat rege len . 

S t a n d v a n z a k e n 
In de zomer van 2010 is de scan gemeente l i j ke p rocessen ' rampenbest r i jd ing en cr is isbeheers ing ' 
u i tgevoerd door het bureau gemeente l i j ke cr is isbeheers ing (BGC) van de Vei l igheidsregio Hol lands 
Midden ( V R H M ) . 

De onderzoeksresu l ta ten geven een eerste indruk van de huid ige s tand van zaken van de 
voorbere id ing op cr is issi tuat ies b innen de gemeen te ten opz icht van de wet te l i jke vere is ten en het 
regionale no rmenkader (vastgeste ld door het A l g e m e e n Bestuur van de vei l igheidsregio in maar t 
2 0 1 1 . Conc lus ie uit di t onderzoek voor onze gemeen te luidde dat : 

• O p organ isa t ien iveau de zaken redeli jk op orde z i jn . Aandach tspun ten zi jn de n ieuwe 
structuur (TBZ en netcentr isch werken ) en het pr imaire proces Opvang & Verzorg ing . Dit 
proces heeft meer stabil i teit (omvang) en besch ikbaarhe idgarant ie nod ig . Het dee lproces 
nazorg moe t verder u i tgewerkt worden . De aanste l l ing, op le id ing en besch ikbaarhe ide isen 
moeten nog gebo rgd en m e e g e n o m e n worden in het P & O bele id. 

• De noodzakel i jk midde len en mater ia len zi jn aanwez ig . De gemeen te vo ldoet bijna aan de 
no rm op dit geb ied . De migrat ie van het noodnet naar N C V moet nog wel worden 
gerea l iseerd . Voor de opvang locat ie moeten nog wa t kleine mater ia len worden aangeschaf t 
(hesjes, ehbo , laptop e t c ) . 

1 Vastgesteld door de raad op 10 oktober 2011 
2 Alarmering, voorlichting, communicatie, inzamelen van besmette waren, registreren van slachtoffers, uitvaartverzorging, 
voorzien in primaire levensbehoeften, schade, milieu en nazorg. Bestuurlijke coördinatie en het aansturen van de verschillende 
processen maken hier onderdeel van uit. 
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• De p lanvorming op het geb ied van de rampenbest r i jd ing en cr is isbeheers ing moet worden 
geactua l iseerd ( R C P 3 met b i jbehorende procesdee lp lannen, ove reenkoms ten etc) . Ook 
moe ten het plan voor het onders teun ings team en in fo rmat iemanagement w o r d e n opges te ld . 

• De a la rmer ing en bere ikbaarheid in Le iderdorp zi jn goed op orde. M e d e dankzi j de 
p iket regel ing. Speci f ieke opkomst t i jden voor cruciale funct ies d ienen nog te worden 
o p g e n o m e n in het P&O beleid. 

• Het basis op le id ingsn iveau is vo ldoende . De vervolg en procest ra in ingen d ienen nu de 
aandach t te kr i jgen. Er moet op jaarbas is meer worden geoe fend . Zowe l operat ionee l als 
bestuur l i jk . 

Het U i t voer ingsprogramma 'Cr is isbeheers ing beschri j f t de verdere maat rege len die de gemeen te 
vanaf 2012 oppak t o m te vo ldoen aan de we t en het normenkader . De maat rege len worden op 
meerdere n iveaus opgepak t en vo rmgegeven ;door de gemeen te zelf o f in samenwerk ing met 
anderen . 

De vo lgende met ing staat gep land in het najaar van 2012 en wordt u i tgevoerd door het B G C . Deze 
met ing moe t de voor tgang van de verbe termaat rege len weergeven en dient als le idraad o m het 
gewens te kwal i te i tsn iveau te ha len. 

Implementat ie 
Onze gemeen te heeft tot januar i 2014 o m te vo ldoen aan het wettel i jk normenkader . Het 
u i tvoer ingsplan bestr i jkt daa rom de jaren 2012 en 2014. Middels verschi l lende act iv i tei ten wordt 
ingezet op het real iseren van de verbe te rpun ten . 

De organisat ie van cr is isbeheers ing heef t als voordeel ten opzichte van andere facet ten van 
vei l igheidsbele id dat in wet - en regelgeving meetbare indicatoren en normer ing voor handen zi jn. Het 
moni toren van voor tgang en kwal i te i tsverbeter ing is d a a r m e e mogel i jk. Echter mocht z ich een ramp of 
crisis voordoen dan leert de ervar ing dat geen enke le ramp of crisis hetzel fde is. Het ve rmogen van 
een gemeente l i j ke cr is isorganisat ie o m onder d ruk effect ief in te spe len op de s i tuat ie, te 
improv iseren, s a m e n te we rken en daadkracht ig op te t reden zijn dan cruciaal . 

T i j d s g e b o n d e n 
De termi jn voor de ui tvoer ing van dit ac t i ep rog ramma is van december 2011 tot d e c e m b e r 2014 . In 
het u i t voer ingsprogramma staan de act iepunten in termi jnen/deadl ines aangeven . 

3 Regionaal Crisis Plan 
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Voorstel uitvoeringsprogramma "Crisisbeheersing" 

Act ieverantwoorde l i j ke Het c luster Openbare Orde en Vei l igheid i.s.m. partners 

Bestuur l i jk verantwoordel i jk Por tefeui l lehouder Openbare Orde en Vei l igheid 

Par tners (niet l imitatief) Gemeen te (n ) , ( reg iona le)brandweer , pol i t ie, G H O R / G G D , Rode Kruis, 
Defens ie , Vei l igheidsregio, G R I P 5 (distr ict), O .M, Ri jnland Z iekenhu is , 
B G C , W a t e r s c h a p p e n , bewoners , be langengroep, D A R E S enz. 

T i jdspad December 2011 - December 2014 

Act ie Pres ta t ies K o s t e n Dekking Termi jn 

1. Organisat ie 
op orde 

- Vo ldoen aan de 72uursnorm 
- Vo ldoen aan bezet t ingsnorm 
- Vo ldoen aan op le id ingsnorm 
- Vo ldoen aan oe fenno rm 
- Mater iaal en midde len . 

Ambt . uren. 
€ 3 .000 , - 4 

€ 10 .000, - 5 

€ 10.000,-
€ 5 .000 , - 6 

Nee 
Nee 
Nee 
Ja 
Nee 

Jan . 2 0 1 2 -
dec. 2013 

2. P lanvorming - Al le p lanvorming actueel en 
vastgeste ld (geborgd) : 
- Vo ldoen aan e isen regionaal 
cr is isplan (RCP) 
- Vo ldoen aan e isen regionale 
procesdee lp lannen ( lokaal proces 
speci f ieke u i twerk ing) 
- Rampenbes t r i jd ingsp lannen 
actueel 
- Protoco l lenen d raa iboeken 
actueel en vastgeste ld (asbest , 
gr iep, s t roomui tva l , overs t roming , 
vacc inat ie enz) . 
- Jaar l i jkse actual isat ie 
r is icokaart. 

Kosten ui ten z ich in 
hoofdzakel i jk ambte l i jke 
uren b innen het c luster 
O O V . Dit word t in de 
p lanning m e e g e n o m e n . 
Vee l uren komen echter 
ook voor rekening van de 
procesverantwoorde l i j ken 
c.q. de act iecentra ( lokale 
proces spec i f ieke 
u i twerk ing=dee lp lannen) 

Binnen 
bestaande 
ambt . 
capacitei t . 

Febr. 2012 
- d e c . 2 0 1 2 

3. A la rmeren en 
bere ikbaarheid 

- Opkomst ( t i jden) en 
besch ikbaarhe id cruciale funct ies 
borgen middels een p iketregel ing, 
( lokaal of distr ictel i jk) 
- 1x per maand a la rmeren 
- 1x per jaar opkomstoe fen ing 
staf. 

Kosten zi t ten in de 
aanstel l ing en 
p iketvergoeding voor de 
crucia le funct ies ; waar 
onder de 
in fo rmat iemanagers a ls 
g e n o e m d onder punt 1. 
Verder wo rden de 
ambte l i jke uren voor 
a larmer ing en opkoms t 
gemaak t . 

Zie punt 1 

Ambt . 
uren: 

Dec. 2013 

4. In format ie
voorz ien ing 

- Cr is isorganisat ie is in s taat o m 
netcentr isch te we rken (opleiding 
en oe fen ing) 
- Gemeen te is in s taat haar 
b ronbes tanden te gebru iken en 
besch ikbaar te s te l len. 

De kosten van dit act iepunt 
uiten zich voornamel i jk in 
op le id ingskosten en het 
aanste l len van de 
in fo rmat iemangers voor het 
BT en T B Z , zie punt 1 . 

Zie punt 1. Febr. 2 0 1 2 

5. O T O r - n o r m - No rm is gehaa ld als 9 0 % v .d . 
cr is isorganisat ie opge le id is 
vo lgens regionaal be le idsp lan. 

Kosten voor op le id ing en 
oefen ing zi jn onder punt 1 
al g e n o e m d . 

Zie punt 1 Okt. 2013 

A Voor de beschikbaarheiddiensten is er nog € 8.000,- (€ 75.000,- is begroot - € 67.000,- besteed in 2011) binnen de het budget 
van de beschikbaarheiddiensten. 
5 Binnen het budget van OOV en Rampenbestrijding is geen opleidingsbudget opgenomen. Binnen het budget van CZ wel a 
19.000,-. Mogelijk dat hier ook de studiekosten voor de rampenbestrijding uit bekostigd kunnen worden. N.B. De leden uit de 
rampenstaf zijn niet alleen van de afdeling CZ. 
6 Er is onvoldoende ruimte binnen het budget van OOV en Rampenbestrijding voor het benodigde materiaal en de middelen als 
telecommunicatie, kleding, ehbo spullen, registratie applicaties, laptoppen, crisispas, alarmkaarten, publieke (landelijke) 
campagnes enz. 
7 OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen 
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- Gemeen te houdt per jaar : 
- 1x be le idsoefen ing 
- 1x mult id iscipl inaire oefen ing 
- 1x procesdee lp lan oefen ing 

€ 10.000 p. jaar . (begroot) 

Totaal benod igd budget voor de gehe le kwal i te i tsverbeter ing v o l g e n s de Wet Ve i l ighe idsreg io 's 
en het R e g i o n a l e Normenkader C r i s i s b e h e e r s i n g betreft een addit ionele € 18.000,- s t ructuree l 
per jaar . 
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Actieprogramma Crisisbeheersing 

Norm Waar staan Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 
w e n u ? 

Norm uit het de Wet Aangeven of Per norm en prestatie-indicator aangeven Aangeven wordt Aangeven Aangeven Hoeveel (ambt) uren en/of budget 
Veil igheidsregio's en het we als welke maatregelen getroffen worden om de of de wie welke wanneer kost de te nemen maatregel, per 
door het AB van de VR gemeente betreffende norm te halen. maatregelen door maatregel maatregel jaar. 
vastgestelde Regionale wel of niet gemeente zelf, oppakt. gereed 
Normenkader aan norm cluster, district of dient te 
rampenbestri jding en voldoet door regio zijn 
crisisbeheersing. (ja/nee). (moeten) worden (deadline). 

opgepakt. 

1 . Organisatie 
Norm Waar s taan Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

w e n u ? 
72uur- norm Nee Districtelijk (GRIP5 project) samenwerking Gemeente i.s.m. MOV en Maart 2012 150uur 
Crisisorganisatie is in staat verder organiseren zodat de beschikbaarheid het district Leiden GRIP5 
tenminste 72 uur continu te en bereikbaarheid gegarandeerd kunnen e.o. 
kunnen funct ioneren. worden volgens de Wvr norm (opstart tijd en 

eerste cruciale uren garantie met 
sleutelfunctionarissen = norm). 
(organiseren pools, uitwerking planvorming, 
vervangingsregeling opzetten, aanstell ing en 
opleiden personeel etc.) 

Voldoen aan Nee Gemeente en het MOV, Jan. 2013 - Ouur (afgerond in 2011) 
bezett ingsnorm - MOV BT beschikbaarheidpool instellen district Leiden GRIP5, - 4 0 uur 

- Min. 3 functionarissen - Informatiemanager BT e.o. resp. S P 7 1 . en SP71 - 20 uur 
per functie - Informatiecoördinator TBZ - 20 uur 
(kern bezetting) - Gemeentesecretaris (GS) BT - 40 uur 

- Opvang & Verzorgingsproces uitbreiden - 50 uur 
- Ondersteuningsgroep (ICT, Bodes, + piket voor de infomanagers BT 
verslaglegging, besluitenlijst, plotter enz. In en TBZ betekent 8 : 2x 443 p.mnd. 
relatie met het S P 7 1 . Mogelijk via SP71 en € 10.632,-

R Uitgaande van de Leiderdorpse beschikbaarheid regeling 2010. Omdat deze functies in districts verband worden ingevuld zal dit voor Leiderdorp sowieso goedkoper (-200%) uitvallen. Er wordt op 
dit moment door de werkgroep GRIP5 aan een districtelijke piketregeling specifiek voor de rampenbestrijdingsprocessen gewerkt. De districtscolleges monitoren de voortgang. 
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Norm Waar s taan 
w e n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

anders districtelijk via GRIP5 organiseren). 

- Voldoen aan norm 
Opleiden, Trainen en 
Oefenen (OTO) 

- Opleiden en oefenen 
bestuur, staf en 
medewerkers volgens 
regionale 
opleidingsnorm 

Nee 
OTO-norm opleiding en training: 
Elke functionaris aangesteld binnen de 
gemeentel i jke crisisstaf heeft: 

- 1x basistraining 
- 1x procestraining 

Bij sleutelfunctionarissen geldt nog vervolg
opleiding, training en bepaalde kwaliteits -en 
ervaringseisen volgens Opleidingsplan 
VRHM. 

Opleiden via de 
productcatalogus 
van de VRHM 
i.v.m. regionale 
afspraak en 
besparing in de 
opleidingskosten 
(deel e-learing 
modules en 
gezamenli jke 
aanbesteding). 

MOV, 
GRIP5, 
BGC en 
VRHM 

Structureel 
Per jaar 

Per functionaris: 16uur per jaar 
minimaal aan opleiding en 
training (2 dagen). 
55 leden x16uur = 880uur. 
Deze uren zijn in feite al 
meegenomen in de reguliere 
werkplanning. 

Benodigd opleidingsbudget: 
€ 10.000,-

- OTO-norm oefenen Nee Elke gemeente houdt minimaal 1x per jaar: 
- 1x beleidsoefening 
- 1x multidisciplinaire oefening 
- 1x procesdeelplan oefening 

Gemeente en 
BGC 

MOV 
GRIP5 
BGC 

Structureel 
per jaar 

Benodigd oefenbudget 
€ 10.000,-
Het budget 'brandoefening 
rampenbestri jding' a 10.260 kan 
hiervoor worden aangewend. Is 
begroot. 

GBT bestaat minimaal uit: 
• (loco) Burgemeester 
• Adviseur Politie 
• Adviseur Brandweer 
• Adviseur GHOR 
• Adviseur 

Bevolkingszorg = (loco) 
gemeentesecretaris 

• Ambtenaar 
Rampenbestri jding 

• Informatiemanager 
• Communicat ieadviseur 
• Verslaglegger/notulist 

Nee 
lnformatiemanager|(s) moeten nog worden 
aangesteld, opgeleid en getraind. 
Per gemeente : 2x3 = 6 functionarissen 
Districtelijke: 1x2 = 2 functionarissen. 
Behoorli jke besparing van personeel, uren en 
piketvergoeding. 

Omdat de secretaris nu losgekoppeld is van 
het TBZ en als adviseur van de burgemeester 
over de ambteli jke organisatie zitting heeft in 
het BT zal de beschikbaar - e n bereikbaarheid 
van de secretaris ook moeten worden 
geborgd. Bekeken moet worden of de 
projectgroep GRIP5 hier een oplossing voor 
kan vinden binnen het district. 
MOV piket is inmiddels geborgd, (excl. 

Gemeente 

Gemeente en 
district 

MOV en 
GRIP5 

MOV 
en/of 
GRIP5 

Maart 2012 

April 2012 

Zie punt 1, 72uurs norm + 
Zie punt 2, bezett ingsnorm 
(piketvergoeding voor 
informatiemanagers). 

Secretaris BT 
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Norm Waar s taan 
w e n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

piketvergoedingsregeling. Deze moet nog 
worden georganiseerd. Maar omdat 
Leiderdorp deze al kende zal dit juist een 
kostenbesparing zijn welke, deels, kan 
worden aangewend voor nog niet 
georganiseerde teams zoals de secretaris BT. 

Gemeente GRIP5 Dec. 2011 

TBZ bestaat minimaal uit: 
• Leidinggevende 
• Informatiecoördinator 
• Coördinator 

(procesverantwoor-
deli jke) voorlichting 

• Relevante 
procesverantwoordeli jk 
en 

• Ambtenaar 
Rampenbestri jding (bij 
GRIP-2) 

• Notulist/verslaglegger 

Nee Informatiecoördinator is opgeleid maar moet 
nog (formeel)worden aangesteld. 
Coördinator voorlichting ontbreekt nog. 
Bezien moet worden of dit regionaal kan 
worden ingevuld of dat dit vanuit eigen 
organisatie kan worden ingezet (actiecentrum 
voorlichting). 
Omdat de verslaglegging grotendeels al 
geborgd is binnen het systeem van LCMS 
wordt door het cluster Openbare Orde en 
Veiligheid voorgesteld om de verslaglegging 
op te heffen en alleen te werken met een 
besluiten en actielijst. LCMS kan gebruikt 
worden v o o r d e verantwoording en evaluatie, 
(exacte aanduiding data, acties, besluiten, 
vragen e.d. zijn hierin nauwkeurig verwerk ten 
terug te vinden). Dit levert een besparing op 
van 443,- p.mnd. uit het team verslaglegging 
welke kan worden aangewend voor de pool 
van informatiecoördinator. 

Gemeente MOV 
GRIP5 
BGC of 
VRHM 

Mei 2012 40uur + piketvergoeding voor de 
informatiecoördinator TBZ als 
genoemd in punt 2 
bezett ingsnorm. 

Sectie Bevolkingszorg in 
ROT bestaat uit A lgemeen 
Commandant en 
Staffunctionaris 
Bevolkingszorg 

Ja Gemeentesecretarissenpool. Regionaal is dit 
nu ingevuld met lokale 
gemeentesecretarissen. Leiderdorp neemt nu 
geen deel aan de pool. Reden hiervoor is dat 
er anders lokaal nog een secretaris nodig is 
voor het BT. Immers; dubbel piket is niet 
mogelijk c.q. niet wenseli jk. 

VRHM / regio BGC 2011 Ouur 
6 0 , -

Gemeente heeft per proces 
het aantal functies 
vastgesteld en per functie 
minimaal 3 functionarissen 

Nee Informatiemanager BT en 
informatiecoördinator TBZ moeten nog 
worden aangesteld (zie punt 1). 

Gemeente en 
district 

MOV en 
GRIP5 

maart 2012 Zie punt 1 
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Norm Waar staan 
w e n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

benoemd. 
- Minimale kernbezetting 

uit normenkader 
- Aantal is conform norm 

72 uur kunnen 
functioneren en norm 
bereikbaarheid en 
beschikbaarheid 

Daarnaast blijkt uit voorgaande oefeningen en 
de C1000brand evaluatie dat het team van 
opvang & verzorging moet worden uitgebreid 
naar minimaal 9 personen (van 4 naar 9). 3x 
team van 3 personen. 1x per 3 weken dienst. 
Aanstell ing van 6 medewerkers intern bij de 
rampenstaf. 

Gemeente MOV juni 2012 1x piketvergoeding voor het hele 
team opvang & verzorging. 
Jaarbasis € 5.316,- structureel 

Gemeente heeft tijd 
beschikbaar gesteld voor 
voorbereiding-taken 
(planvorming, preventie 
e.d.): 

• Procesverantwoordeli jk: 
16 uur per jaar/per 
proces 

• Hoofd AC: 16 uur per 
jaar 

• Leden AC: 12 uur per 
jaar 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

I.s.m. P&O borgen in het personeelsbeleid 
(aanstell ing, functieomschrijving etc.) 

Gemeente MT, 
P&O en 
OOV 

Juli 2012 - Procesverantwoordeli jken (8x) 
8 x 1 6 = 128uur 

- Hoofd AC zijn 
procesverantwoordeli jken in 
Leiderdorp. Effectieve besparing 
van 8 x 1 6 = 128uur 

- Leden actiecentra (39) 
39 x 12 = 4 6 8 u u r 9 

Voor de functie van ARB is 
minimaal beschikbaar: 

• 0,4 fte bij <15.000 
inwoners 

• 0,8 fte bij 15.000-
30.000 inwoners 

• 1,0 fte bij 30.000-
50.000 inwoners 

• 1,2 fte bij >50.000 
inwoners 

Ja 0,8 FTE is belegd binnen de formatie van het 
cluster Openbare Orde en Veiligheid voor de 
taakstelling en taakuitvoering op het gebied 
van de rampenbestri jding en crisisbeheersing 
zoals omschreven in de Wvr. De ARB 
(ambtenaar rampenbestri jding functie) is 
belegd in de functie van beleidsmedewerker 
Openbare Orde en Veiligheid bij de afdeling 
Concern zaken. 

Gemeente MOV 2011 0.8FTE (is al begroot). 

Gemeente heeft 
voorbereide crisisruimte 
voor GBT en TBZ die 
binnen 55 min. na 
alarmering is ingericht. 

Ja De crisiskamer BT bevind zich boven de 
raadzaal van het gemeentehuis. De TBZ 
ruimte wordt in een van de aangrenzende 
vergaderruimtes ingericht. 

Gemeente \ MOV en 
ICT 

Jan .2012 25uur 

9 Uitgaande van de organisatie zoals omschreven in de Wvr en het normenkader met maximale bezetting. 
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Norm Waar staan 
w e n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

Faciliteiten worden ieder 
kwartaal getest. 

Ja 

Materieel is in voorgaande beleidsperiode 
eenmalig aangeschaft ('stand a lone ' 1 0 laptops, 
beeldschermen, telefonie/noodnet, printers 
etc). Acties: Testen, updates, oefenen etc -
doorlopend. 

Huscka beveiliging wordt ingezet wanneer er 
sprake is van een ramp of crisis van 
behoorli jke impact (vanaf GRIP3) waarvoor 
het gemeentehuis 24/7 open dient te zijn. 
Huscka is binnen 10min. aanwezig. 

Gemeente heeft voor 
locatie gemeenteli jk 
crisiscentrum binnen 45 
min. beschikking over 
noodstroomvoorziening dan 
wel uitwijkregeling met 
naburige gemeente, die wel 
beschikt over 
noodstroomvoorziening. 
Noodstroomvoorziening 
wordt minimaal halfjaarlijks 
getest. 

Ja 

Ja 

Gemeente beschikt over een crisisruimte, 
noodstroomvoorziening en een uitwijkregeling 
(GRIP5overeenkomst). 

Noodstroom wordt halfjaarli jks getest. 

Gemeente 

Gemeente 

MOV + 
GRIP5 

Gebouw 
beheer 

2011-2012 
(jan.) 

20 uur 

4uur 

Gemeente is aangesloten 
op Nood Communicat ie 
Voorziening. 
Minimaal tweemaandeli jks 
wordt NCV getest. 

Nee 

Nee 

Gemeente is op dit moment nog aangesloten 
op het Nationaal Noodnet. In februari zal de 
aanvraag voor oversluiten worden gedaan. 
Op advies van het BGC en in verband met de 
contractduur (11,5 jaar!) en additionele kosten 
wordt de afname gereduceerd naar 1 lijn 
(i.p.v. 3). Dit wordt vergoed via de BDUR 
veiligheidsregio 

Zelf + BGC MOV + 
BGC 

Aug. - Nov. 
2012 

30 uur 

12 

Kosten aansluiting 1x NCV: € 0,-

Gemeenteli jke 
medewerkers beschikken 

Ja Alle rampenstaf leden beschikken over een 
regionale rampenpas welke wordt uitgereikt 

Gemeente MOV Structureel 
vanaf 2009 

6uur (beheer) 
Kosten zijn begroot onder 

Onafhankelijk van het netwerk. 
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Norm Waar s taan 
w e n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

over een regionale 
crisisidentificatiepas. 

met een gebruikers instructie. 'materiaal en diensten'. 

Gemeente heeft een of 
meerdere opvanglocaties 
aangewezen die voorzien 
zijn van noodstroom. 
Deze opvanglocaties zijn 
binnen 45 min. 
beschikbaar. 

Ja Voor de gemeente Leiderdorp is de Bloemerd 
de eerste opvanglocatie (met noodstroom). 
Tweede locatie is zwembad de Does (zonder 
noodstroom). 
Bekeken moet worden of het Hotel IBIS een 
betere opvanglocatie kan zijn (eisen, kosten 
etc.) 

Gemeente AC O&V Juni 2012 50 uur 

Materiaal en middelen Nee Gebleken is dat de budgetpost materieel en 
diensten onvoldoende ruimte biedt voor de 
materiaal en beheerskosten. Deze kosten 
bestaan uit o.a: 
telecommunicatie, kleding, ehbo spullen, 
registratie applicaties, laptoppen, crisispas. 
alarmkaarten, publieke(landeli jke)campagnes 
etc. Het cluster OOV heeft afgelopen periode 
ad hoc via andere budgets (w.o. het 
oefenbudget) voor de noodzakeli jke spullen 
gezorgd zodat de primaire processen geborgd 
bleven. 

Gemeente OOV 2011-2014 20 uur 

€ 5.000,- per jaar structureel. 

Totaal Kosten Uren Dekking Termijn 

1. Organisatie op orde Ambteli jke uren MOV 
Ambteli jke uren functionaris rampenstaf 
€ 35.653,-

0.8FTE MOV/ARB 
16 uur per functionaris per j a a r " 

Ja (cluster OOV) 
Nee (per afdelingsplan) 
Nee 

Jan. 2 0 1 2 - d e c . 2013 

" Voor enkele (nieuw)functies is in het begin meer tijd nodig voor opleiding, training en oefening. Er wordt hier uitgegaan van het minimum aantal reguliere uren ten behoeve van de 
rampenbestrijding per jaar. per functionaris. 
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2. Planvorming 

Norm Waar staan w e 
n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

Gemeenten maken gebruik 
van regionaal crisisplan. 

Nee Zodra het RCP en de nieuwe indeling 
beschikbaar is wordt de huidige planvorming 
hierop aangepast. Format is eind 1 e kwartaal 
beschikbaar. 

VRHM 
BGC 

MOV 
OOV 

September 
2012 

100uur 

Gemeenten hebben o.b.v. 
regionaal crisisplan actuele 
gemeentespecif ieke 
uitwerkingen vastgesteld. 

Nee Zodra de nieuwe deelproces indeling vanuit 
de VRHM beschikbaar wordt gesteld wordt 
de huidige (deelproces)planvorming hierop 
aangepast. Vermoedeli jk tweede kwartaal 
2012. 

VRHM 
BGC 

MOV 
OOV 

November 
2012 

180uur 

Naast algemene plannen 
beschikken gemeenten 
over een plan voor: 

• juridische 
ondersteuning 

• ondersteuningsteam 
• continuïteitsplan 
• asbestprotocol 
• draaiboek jaarwisseling 
• draaiboek 

gr ieppandemie 

Nee 

Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Het plan juridische ondersteuning, 
verslaglegging, I A C 1 2 , ICT 1 3 team en 
facilitaire ondersteuning worden 
teruggebracht naar één plan. Dit scheelt in 
kosten en is nodig voor eenduidige 
aansturing. 
Bekeken moet worden of het verstandig is 
om een team van de bouw & wonen te 
organiseren voor piketdiensten. De ervaring 
leert dat zij bij de meeste branden en 
rampen nodig zijn (evaluatie C1000 brand). 
In GRIP5 i.r.t. SP71 organiseren. 
Het asbestprotocol moet worden nagekeken 
en geactualiseerd. 

District 

Gemeente 

Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 

oov + 
GRIP5 

MOV 

MOV 
MOV 
MOV 
MOV 
MOV 

Februari 2013 

30uur 

Medewerkers zijn bekend 
met de voor hen relevante 
plannen. 

Nee Uit vorige evaluaties blijkt dat niet alle 
medewerkers nog voldoende bekend zijn 
met de voor hun geldende procedures en 
plannen. 

Gemeente MOV + 
TBZ 

2012-2013 20uur 
30uur 

Taken, bevoegdheden en 
verantwoordeli jkheden zijn 
vastgelegd in (deel)plannen 

Ja Ja, maar de nieuwe procesdeelplannen 
zullen moeten worden vertaald naar de 
lokale situaties en opnieuw moeten worden 

Gemeente MOV + 
TBZ 

2012-2013 25uur 

1 2 Informatie en advies centrum 
1 3 Informatie, communicatie en telefonie team 
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en gecommuniceerd naar 
betreffende functionarissen. 

ingevuld en gecommuniceerd. 

Afspraken met derden zijn 
schriftelijk vastgelegd en 
worden tweejaarlijks 
geactualiseerd. 

Nee Er is nog onvoldoende schriftelijke 
vastlegging en onvoldoende actualisatie (2 
jaarli jks). Alle waakvlamoverkomsten, 
contracten, afspraken e.d. moeten worden 
bekeken en gecontroleerd op actualiteit en 
waar nodig herzien worden. 

VRHM 
Gemeente 

BGC 
OOV 
TBZ 

1 e kwartaal 
2013 

60uur 

Evaluatie van oefeningen 
en incidenten worden 
verwerkt in de plannen. 

Ja Ja, echter zonder structuur. In het nieuwe 
crisisplan en de procesdeelplannen moet 
een evaluatie format worden opgenomen. 

Gemeente OOV Juni 2013 36uur 

Risico inventarisatie en 
beheer risicokaart actueel 

Nee Gemeente is verplicht om 1x per jaar de 
provinciale risicokaart te actualiseren (ISOR 
en RRGS gedeelte). Zowel de risicokaart 
bereikbaar voor de burgers (openbaar) als 
de kaart voor de hulpdiensten (prof. kaart). 

Gemeente OOV Sept. 2012 130uur 

Totaal Kosten Uren Dekking Termijn 

2. Planvorming op orde Vertalen zich in ambteli jke uren voor het 
actualiseren van de plannen, 
(waakvlam)overeenkomsten, protocollen en 
de uitwerking van specifieke lokale 
processen, kennis bij medewerkers etc. 

Geborgd in de 0.8FTE bij OOV 

Geborgd in de 16uur per 
functionaris onder punt 1 , 
organisatie op orde 

Ja 

Zie punt 1. 
Februari 2013 
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3. Alarmeren & bereikbaarheid 

Norm Waar staan we 
n u ? 

Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

Opkomst cruciale functies Pool van: 
met scherpe opkomstti jd is - Informatiemanager BT MOV Febr. 2012 60uur 
geborgd d.m.v. hard piket; - Informatiecoördinator TBZ 
evt. in combinatie met Via districtelijk samenwerkingsverband Gemeente MOV Febr. 2012 60uur 
(sub)regionale pool. Cruciale Nee GRIP5 borgen. GRIP5 Kosten: zie onder punt 1. 
functies zijn: 

• Verantwoordeli jke interne Ja + Uniforme piketvergoedingsregeling 
alarmering (ARB) opstellen voor de GRIP5 gemeenten. Aug .2012 40uur 

• Informatiemanager Nee Hierdoor wordt een aanzienli jke kosten 
besparing mogelijk, onder voorbehoud van 

• Procesverantwoordeli jke Ja het aantal gemeenten dat participeert. 
actiecentrum Ja 
communicat ie 

• Hoofd actiecentrum Ja 
communicat ie 

• Gemeentesecretaris Nee 
• Burgemeester Ja 

(Voor gs en bm is inherent 
aan werk-zaamheden om 
(interne) vervangings
regeling af te spreken.) 
Piketvormen en formele 
opkomstt i jden zijn: 

- G B T : 6 0 m i n . 
• (loco) burgemeester -

(interne) 
vervangingsregeling: 60 
min. 

• Adviseur Bevolkingszorg 
(gs) - (interne) 
vervangingsreg.: 60 min. 

• ARB - hard piket evt. 
i.c.m. (sub)regionale 
pool: 60 min. 

Ja 

Ja 

Ja 

In de bezoldigingsregeling van Leiderdorp 
is opgenomen dat de opkomstti jd <60min. 
is. Voor de informatiemanager en MOV 
moeten we de regeling aanpassen of dit 
apart in de aanstell ing opnemen. 

Indien we gaan werken met een 
districtelijke piketregeling zullen de 
wetteli jke tijden worden gehanteerd. 

Gemeente 
GRIP5 

MOV 
P&O 

Aug .2012 40uur 
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• Informatiemanager - hard 
piket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 45 
mir 

• Comm.adv. BT - hard 
piket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 45 
min. 

• Overige (m.u.v. 
operationele diensten) -
kanspiket: 60 min. 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja (60min.) 

- TBZ: 90 min. 
• In focoördinator-

kanspiket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 60 
min. 

• Coördinator voorl. - hard 
piket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 45 
min. 

• Overige - kanspiket: 90 
min. 

Ja (60min.) 

Ja (60min.) 

Ja (60min.) 

- Sectie Bevolkinqszorg 
ROT 

• AC Bevolkingszorg - hard 
piket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 45 
min. 

• SF Bevolkingszorg - hard 
piket evt. i.c.m. 
(sub)regionale pool: 60 
min. 

Ja 

Ja (60min.) 

De sectie bevolkingszorg ROT staat niet 
genoemd in de regeling omdat deze 
regionaal georganiseerd is. 

Regionaal 
VRHM 

BGC Dec. 2011 € 0 ,-

- Gemeenteli jke 
actiecentra: 90 min. 

• AC communicatie -
kanspiket evt. i.c.m. 

Ja (60min.) 
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(sub)regionale pool: 60 
min. 

• Hoofd AC communicat ie 
- regionale pool / hard 
piket: 45 min. 

• AC 'S O&V en CRIB -
kanspiket i.c.m. 
(sub)regionale pool: 60 
min. 

• Ondersteunings-en 
verbindings-groep -
kanspiket: 45 min. 

• Overige actiecentra -
kanspiket: 90 min. 

Ja (60min.) 

Ja (60min.) 

Nee (60min) 

Ja (60min.) 

Afhankeli jk van de samenstell ing van de 
ondersteuning en verbindingsgroep moet 
gekeken worden of van de eis/norm kan 
worden afgeweken met 15min. 

Gemeente OOV 
P&O 

Mei 2012 20uur 
€ 0 , -

Opkomstti jden zijn in Ja Ja in de 'bezoldigingsregeling van Gemeente oov Jan .2013 16 
gemeente formeel Leiderdorp 2010' en in de individuele P&O 
vastgelegd en bekend aanstell ingsbrieven. Wel moeten de SP71 
gemaakt aan betrokken brieven en procedures nog worden 
medewerkers. aangepast en de procedure geborgd in de 

nieuwe organisatie (SP71). 
Alle betrokkenen zijn 
adequaat voorbereid, 
geïnstrueerd en beoefend om 
op een alarmering te 
reageren. 

- Min. 1x p/kw. 
alarmeringsoefening voor 
hele crisisorganisatie. 

- Min. 1x p/jr. 
opkomstoefening voor 
hele crisisorganisatie. 

Ja 

Ja 

Nee 

Er wordt 1x per maand gealarmeerd. 

Er zijn nog geen opkomstoefeningen 
gehouden in/voor Leiderdorp. 

Gemeente 

Gemeente 

MOV 

MOV 

2011 

2012-2014 

35 

2 uur per functionaris 
55x2 =110uur per jaar. 

Totaal Kosten Uren Dekking Termijn 

3. Alarmeren en 
bereikbaarheid 

Ambteli jke uren door alarmeringsoefeningen 
De grootste kosten worden gemaakt door de 
aanstell ing van de informatiemanagers. 

120uurp . j . (2uur per functionaris) 
Zie punt 1. 

Nee 
Nee 

December 2013 

15 



4. Informatiemanagement/informatievoorziening 

Norm Waar s taan w e n u ? Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

Gemeenteli jke 
crisisorganisatie is 
opgeleid en geoefend 
om netcentrisch te 
werken en LCMS te 
hanteren. 

- Gaat om GBT, TBZ 
en actiecentrum 
communicatie. 

- Overige actiecentra 
moeten systeem uit 
kunnen lezen en via 
TBZ info 
beschikbaar kunnen 
stellen. 

Nee Implementatie informatiemanagers moet 
nog (formeel) worden gerealiseerd 
(aanstellen, piketvergoeding e t c ) . Zie punt 
2. 

Alle actiecentra die het betreft moeten nog 
met LCMS leren werken (netcentrisch 
werken). 

Laptoppen zijn al aanbesteed voor alle 
teams. Trainingen kunnen intern door MOV 
worden gegeven. 

Gemeente MOV 
+ 
Actiecentra 

2012-2013 M O V : 80uur 

IM BT & TBZ: 60uur 

AC Voorlichting + O&V: 
20uur 

TBZ: 20uur 

€ 0 ,-

GBT en TBZ houden 
eigen beeld bij en 
stellen dit geverif ieerd 
z.s.m. beschikbaar voor 
totaalbeeld. 

- GBT: besluiten, 
acties en 
infovragen. 

- TBZ: besluiten, 
acties, infovragen 
en info uit 
actiecentra. 

Ja Aanstellen informatiemanagers! Zie punt 1 . 
Dan is dit punt op orde. 

Gemeenten 
GRIP5 

MOV 
GRIP5 

Febr. 2012 Zie onder punt 1 . 

Gemeente is in staat 
haar bronbestanden te 
gebruiken en, indien 
nodig, beschikbaar te 
stellen. 

Nee Moet nog mogelijk worden gemaakt. Zowel 
technisch als juridisch. Moet nog worden 
uitgezocht. 

Gemeente 
GRIP5 

MT 
MOV Infor. 
manager 
GRIP5 
ICT 

Mei 2013 40uur 

- Gerealiseerde 
(technische) 

Nee 
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Norm Waar staan we n u ? Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

koppel ingen. 
- Opgeleide 

functionarissen. 
Nee 

Totaal Kosten Uren Dekking Termijn 

4. Informatievoorziening De kosten van dit actiepunt uiten zich 
voornamelijk in opleidingskosten en het 
aanstellen van de informatiemanagers voor 
het BT en TBZ, zie punt 1 . 

16 per funct ionar is 1 4 (infor.man.) Nee Febr. 2012 

Er wordl hier uitgegaan van het minimum aantal reguliere uren voor bestaande functies per jaar, per functionaris. Bij personeel in nieuw)functies zijn in het begin additionele uren voor opleiding, 
training en oefening geen overbodige luxe. 
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5. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 

Norm Waar s taan we n u ? Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

Medewerkers 
crisisorganisatie zijn per Leiderdorp volgt het regionale Regionaal MOV Okt. 2013 80uur(beheer en 
functie voldoende en oefen beleidsplan. GRIP5 organisatie) 
regionaal uniform VRHM 
opgeleid. Alle leden hebben min. 1x de basiscursus 

- Leidinggevenden en Ja gevolgd. 
rol specifieke Kosten: zie onder punt 1, 
functies: Nog niet iedereen heeft een proces OTO-norm: € 10.000,-
basiscursus specifieke opleiding gevolgd. Ook herhaling 
crisisbeheersing en en gevorderde trainingen moeten 
basisopleiding structureel worden geborgd. 
deelproces. 

- Medewerkers Ja Hiervoor is het oefenbudget nodig zoals 
actiecentra: genoemd onder pun t . . 
basiskennis 
crisisbeheersing en 
basisopleiding 
deelproces. 

- Uitvoerend Nee 
medewerkers: 
instructie t.a.v. 
verwachtingen en 
werkwijze. 

- Norm is gehaald als Nee 
90% 
crisisorganisatie 
opgeleid is. 

Medewerkers Niet alle medewerkers worden evenredig Regionaal MOV 2012-2014 Zie onder punt 1 OTO-
crisisorganisatie volgen Nee geoefend. Vooral de actiecentra en GRIP5 norm. 
jaarli jks training of uitvoerend medewerkers moeten meer VRHM 
oefening om kennis en procesgerichte training maar vooral 
vaardigheden te oefening krijgen. 
onderhouden. 
Trainingen en Ja Evaluaties worden door het cluster OOV Gemeente OOV Mei 2013 40uur 
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Norm Waar staan we n u ? Maatregelen Verband Door wie Gereed Uren en budget 

oefeningen worden 
geëvalueerd. 

- Evaluatie om 
verbeteringen in 
'harde' 
crisisorganisatie 
door te voeren 
(structuur, 
werkwijze, e t c ) . 

- Evaluatie om 
verbeteringen in 
'zachte' 
crisisorganisatie 
door te voeren 
(geschiktheid 
mensen). 

Ja 

Ja 

gehouden en opgesteld. Zowel van 
trainingen, oefeningen als incidenten. Een 
vaste structuur en systematiek ontbreekt 
hiervoor nog. 

Totaal Kosten Uren Dekking Termijn 

5. Opleiden, Trainen en 
Oefenen 

€ 10.000,- Opleidingsbudget (niet begroot) 
€ 10.000,- Oefenbudget (begroot) 

16uur per functionaris, per jaar 
als genoemd onder punt 1 . 

Okt. 2013 
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Afkortingen 

ARB : Ambtenaar Rampenbestri jding (ook wel MOV) 
BGC : Bureau Gemeenteli jke Crisisbeheersing (beleidsondersteunend bureau (2FTE) voor de gemeenteli jke rampenbestri jding voor de gehele regio) 
BT : Beleidsteam 

EV : Externe Veil igheid 
GRIP5 : Naam van de projectgroep van 5 buurgemeenten (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeesten Voorschoten) die op het gebied van de 

crisisbeheersing hun krachten bundelen om de kwaliteitsslag mogelijk te maken en kosten (zoveel mogelijk) te drukken. 
ISOR : Informatie Systeem Overige Rampentypen 
MOV : (beleids(Medewerker Openbare Orde en Veiligheid (ook wel ARB) 
O.O.V. : Het cluster Openbare Orde en Veiligheid. 
RRGS : Register Risicosituaties Gevaarli jke Stoffen 
SP71 : Servicpunt71, samenwerkingsverband tussen Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest op het gebied van Facilitaire, Financiële en 

Juridische dienstverlening. 
TBZ : Teambevolkingszorg. 
VRHM : Veil igheidsregio Hollands Midden 
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Postregistratienummer:  2013i00242 
Aan:     Gemeenteraad/commissie BM 
CC:     Kees Wassenaar 
Van:     Marja  van Bruggen 
Datum:    5 februari 2013 
Betreft:    Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
 
 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma de jaarlijkse 
programmabegroting op. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze te geven 
op de programmabegroting. de formele procedure biedt echter onvoldoende tijd om effectief 
van gedachte te wisselen. Daarom wordt de raad gevraagd al een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. Op 29 januari heeft het college 
ingestemd met bijgevoegde reactie (2013i00155). 
 
Inhoudelijk gaat de reactie in op een aantal onderwerpen uit het conceptprogramma 2014. 
 
Harmonisatie Jeugdgezondheidszorg MH en HM 

In verband met de bestuurlijk fusie binnen de RDOG van de regio's Hollands Midden en 
Midden Holland met ingang van 2015, wordt een voorstel gedaan over de harmonisatie van 
de jeugdgezondheidszorg. Het voorstel behelst het integreren van een aantal aanvullende 
maatwerktaken binnen de basistaken jeugdgezondheidszorg (wettelijke verplichte taken) van 
de RDOG. Met name voor onze regio betekent dit een uitbreiding van de basistaken. 
Inhoudelijk is er nog niet voldoende draagvlak voor het voorstel, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk zal hierover nader worden gesproken. Het is daarom te vroeg de gemeenteraad 
hierover een menig te vragen. Financieel hoeft de doorvertaling van deze harmonisatie pas 
in de programmabegroting van 2015 verwerkt te worden. 
 
Bezuiniging 
In 2011 zijn met de RDOG afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot bezuinigen naar 
aanleiding van een bezuinigingstaakstelling op advies van de werkgroep Strijk. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot het vaststellen van zogenaamde afkappunten voor beïnvloedbare 
producten van de RDOG door het Dagelijks Bestuur. De afkappunten zijn vastgesteld om de 
maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zo minimaal mogelijk te houden en niet 
onder de norm van de inspectie Volksgezondheid te schieten. In het AB 
is op basis van deze afspraken ingestemd met een bezuiniging van totaal 9,72% verspreidt 
tot aan 2016 (zie informatie bijlage I). Op advies van de werkgroep Strijk wordt in een brief 
van 17 december 2012 voorgesteld in 2014 niet in te stemmen met de nominale indexering 
van 1,54% en de nullijn te hanteren voor de gemeenschappelijke regelingen. De RDOG is bij 
het opstellen van de conceptprogramma nog uitgegaan van de nominale indexering. Het 
college is van mening dat het te rechtvaardigen is om voor 2014 de nullijn te hanteren. De 
algemene uitkering vanuit het Rijk wordt ook jaarlijks fors gekort. Dit moet ook door vertaald 
kunnen worden naar de uitvoeringsorganisaties.  Met de RDOG zal moeten worden 
gesproken hoe deze extra bezuiniging voor 2014 concreet zal worden ingevuld. 



 

 

 
Transparantie 
Al enige tijd wordt ambtelijk aangedrongen de bedragen per gemeente nadere te 
specificeren. Per product moet het voor de afzonderlijke gemeenten inzichtelijk zijn wat zij 
bijdragen. De RDOG geeft in de ambtelijke overleggen aan dat gemeenten dit zelf kunnen 
uitrekenen op basis van de stukken. Het vraagt telkens weer een heel uitzoek werk en de 
bedragen die dan uit de exercitie komen, komen vaak niet overeen met de bedragen die de 
RDOG in haar begroting heeft staan. We willen het verzoek tot meer transparantie graag via 
de gemeenteraad en het college onder de aandacht brengen van de RDOG. 
 
Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie 
naar de RDOG verzonden kan worden. 



 

 

Beleid 
Cluster Maatschappij 
(071) 54 54 843 
mvanbruggen@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
RDOG 
De heer J.M.M. de Gouw 
postbus 121 
2300 PC  LEIDEN 
 
 
 
 
 
 
datum  : 4 maart 2013 
kenmerk : 2013U00148 
betreft             : zienswijze concept programmabegroting 2014 RDOG 
 
 
 
 
Geachte heer De Gouw, 
 
Op 8 januari ontvingen wij het conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierin schetst u op 
hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG HM. Als gemeenteraad hebben 
wij formeel de gelegenheid op de definitieve begroting 2014 te reageren. U geeft zelf al aan 
dat bij het presenteren van de begroting 2014 onvoldoende tijd is om effectief van gedachte te 
kunnen wisselen. Daarom reageren wij als raad doormiddel van een zienswijze alvast op het 
conceptprogramma 2014, zodat onze reactie kan worden meegenomen bij het opstellen van 
de programmabegroting 2014.  
 
Algemeen 
Over het algemeen ontstaat het beeld dat de rijksoverheid steeds meer eisen stelt aan de 
taken van de openbare gezondheidszorg, die leiden tot extra inzet vanuit de RDOG. Helaas 
moeten wij constateren dat het bijbehorende budget door gemeenten moet worden 
opgebracht in een tijd waarbij de algemene uitkering van gemeenten fors gekort wordt. Dit 
leidt tot discussies over de mate waarin de openbare publieke gezondheidszorg nog geleverd 
kan worden. We moeten erkennen dat we op een punt kunnen belanden waarbij er ook 
keuzen gemaakt moeten worden die wel een maatschappelijk negatief effect kunnen hebben. 
 
Indexering gemeenschappelijke regeling 
In het Algemeen Bestuur van 12 december 2012 is gediscussieerd over de indexering voor 
begrotingsjaar 2014. Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regelingen in de 
regio Hollands Midden wordt door de werkgroep Strijk geadviseerd bij het financieel kader 
voor de gemeenschappelijke regelingen 2014, uit te gaan van de nullijn. Wij kunnen ons als 
gemeente Leiderdorp vinden in het opleggen van een taakstelling van 1,54% voor 2014, als 
gevolg van het hanteren van de nullijn. Wij hanteren als gemeente, door de kortingen op de 
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algemene uitkering, al enige tijd de nullijn. Samen met de RDOG zal moeten worden gekeken 
hoe deze taakstelling kan worden ingevuld. Gezien de eerdere discussie met de RDOG over 
de mogelijkheden om te bezuinigen medio 2011, realiseren wij ons dat door het hanteren van 
de nullijn voor 2014 er opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. De taakstelling van 1,54% 
in 2014 komt boven op de al eerder gemaakte afspraken in 2011 over het realiseren van een 
bezuiniging van 9,72% voor 2016. 
 
Harmonisatie Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) 
In het conceptprogramma 2014 wordt ingegaan op de regionalisering van de 
jeugdgezondheidszorg per 2015. Indirect vraagt u een inhoudelijke zienswijze op het voorstel. 
Inhoudelijk is de discussie over het voorstel nog niet uitgekristalliseerd. Binnen het Algemeen 
Bestuur van 12 december bleek niet voldoende draagvlak voor het voorstel. Wij onthouden 
ons daarom van inhoudelijk reactie op het voorstel. 
 
Transparantie 
Voorts willen wij dat u met ingang van de aankomende definitieve begroting, voor de 
gemeenten een transparante tabel bij de begroting toevoegt, waarin de kosten per gemeente 
zijn uitgesplitst en waarin aparte kolommen voor de BPI JGZ 0-4, het DD JGZ en de overige 
BPI zijn opgenomen en inzichtelijk wordt gemaakt uit welke producten dit is opgebouwd. Dit 
vereenvoudigt voor ons als gemeenten het inzicht in onder andere de gerealiseerde 
taakstelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































Ingekomen: 2 0 FEB. ?013 

Afdeling : ( 3 r \ ^ 1 <2_ 

Kopie : 

lllllillllllllllllllllllilllllllll Gemeente 
Leiderdorp 2013.00826 

20/02/2013 

Aan de Gemeenteraad van Leiderdorp 

A 
v7 

datum 
kenmerk 
betreft 
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: accommodatiebeleid 

VERZONDEN 2 0 FEE. 2013 

Geachte leden van de Raad, 

Sinds maart 2012 is het werken met de Uitgangspunten eigendommenbeleid een feit en 

worden de verschillende accommodaties die de gemeente bezit bewuster geëxploiteerd. 

Daarmee zijn de financiële en maatschappelijke voordelen nog niet merkbaar. Dat vraagt tijd. 

En dat vraagt om (uitvoerings)beleid op de verschillende terreinen waarop we accommodaties 

inzetten. In deze brief laten we zien op welke gebieden we keuzes maken met consequenties 

voor verschillende accommodaties. En we informeren u hoe wij aankijken tegen de 

ontwikkeling van beleid voor de welzijns- en overige accommodaties. 

Inleiding 

In 2010 heeft er een inventarisatie plaats gevonden van alle gemeentelijke eigendommen. 

Doel hiervan was inzicht te krijgen van de totale omvang van de vastgoedportefeuille van de 

gemeente Leiderdorp waartoe zowel gebouwen als percelen behoren. Dit om een 

verbeteringsslag te kunnen maken in het financieel, administratief en bouwkundig beheer en 

om bewuste keuzes te kunnen maken over instandhouding, verwerving en afstoting. 

Aan de hand van deze inventarisatie zijn in maart 2012 de uitgangspunten voor het 

eigendommenbeleid bepaald. Deze uitgangspunten vormen de basis voor beleid waarin 

vastgoedobjecten een rol spelen: onderwijs, sport en welzijn. 

a. Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten 

b. Stuur op een clustering van samenhangende ruimtelijke activiteiten 

c. Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen en netwerken 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071)545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 



d. Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen 

e. Denk niet in termen van investering maar in duurzame exploitatie 

De uitgangspunten hebben ook een relatie met het grondbeleid dat op 18 maart in uw raad zal 

worden behandeld. 

Onderwijs 

Over wat er recent op onderwijshuisvestingsgebied speelt en welke keuzes het college daarbij 

heeft gemaakt, heeft u uitvoerig gediscussieerd in de commissie B&M van 21 januari van dit 

jaar. In de brief ontwikkelingen onderwijshuisvesting heeft u gelezen wat de consequenties 

zijn van de dalende leerlingenaantallen voor de scholen in de vier wijken van Leiderdorp. En 

we hebben u hierin geïnformeerd over de aanleiding en de gevolgen van de sluiting van 

basisschool De Driemaster voor de Brede School West, de Regenboog en de 

samenwerkingsschool in Voorhof. Tevens hebben we u geïnformeerd over de bezetting van 

de schoolgebouwen (leegstand) nu een meer intensieve samenwerking tussen de OBSG en 

PCSV niet van de grond komt. 

De discussie over de spreiding van leerlingen en het sluiten van schoolgebouwen is verplaatst 

naar 2014, als het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt geactualiseerd. Daarin zal ook 

worden ingegaan op de doordecentralisatie van huisvestingstaken van gemeenten naar de 

schoolbesturen vanaf 2015. In praktijk komt het er op neer dat de schoolbesturen ook 

verantwoordelijk worden voor wat voor het gemak het buitenonderhoud wordt genoemd. Het 

betekent dat vanaf dan het volledige onderhoud van de onderwijshuisvesting bij de 

schoolbesturen komt te liggen. 

Sport 

Op 4 februari van dit jaar stelde uw raad de nota Sporten en bewegen 2013-2017 vast. Hierin 

is de visie verwoord op het belang van sporten en bewegen voor de inwoners van Leiderdorp 

en op de exploitatie en het beheer van de sportaccommodaties. Een aantal zaken met name 

met betrekking tot de exploitatie en het beheer wordt nog in nauwe samenspraak met 

betrokken partijen nader uitgewerkt tot een resultaat dat voldoet aan de einddoelen van de 

nota. Uw raad wordt ieder kwartaal op de hoogte gebracht van de vorderingen die het college 

maakt. 



Welzijn 

Samen met de Uitgangspunten subsidiebeleid bieden de Uitgangspunten eigendommenbeleid 

handvatten op welke wijze gemeentelijke welzijnsaccommodaties ingezet kunnen worden als 

instrument om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Hierbij is niet alleen een sluitende 

exploitatie van belang maar ook het maatschappelijk belang/rendement dat word gerealiseerd 

met het verhuren/exploiteren van een accommodatie. 

De Sterrentuin 

De Sterrentuin is een goed voorbeeld van hoe de Uitgangspunten eigendommenbeleid 

het denken over een accommodatie sturen. Omdat ons college met uw raad onzeker 

was over de exploitatie van het sociaal cultureel centrum op de langere termijn, 

hebben wij een onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de exploitatie te 

verbeteren. In het rapport Optimalisatie beheer en exploitatie De Sterrentuin zijn we 

geadviseerd over de wijze waarop er meer activiteiten in De Sterrentuin kunnen 

plaatsvinden om beleidsdoelstellingen te realiseren en wordt ingegaan op de 

mogelijkheden om de accommodatie duurzamer te exploiteren. Naar aanleiding 

hiervan zijn we een overleg gestart met de gebruikers van De Sterrentuin om te komen 

tot een voorstel waarbij intensiever gebruik en verbetering van het beheer en de 

exploitatie van de accommodatie moeten leiden tot een hoger maatschappelijk 

rendement. De rapportage is u, met de door het college vastgestelde conclusies uit het 

rapport, toegestuurd. 

De Nota (Welzijns)accommodatiebeleid 

Bovenstaande ontwikkeling rond De Sterrentuin laat zien hoe we met/binnen het 

accommodatiebeleidskader aan het werken zijn. We gaan de afspraken over huur en erfpacht 

harmoniseren en de subsidiestromen transparant maken. Dat vraagt tijd, want we willen dit 

zorgvuldig doen door de gebruikers, die vaak al jarenlang op dezelfde vertrouwde wijze van 

een accommodatie gebruik maken, van begin af aan bij het proces te betrekken. 

Onze visie hierop luidt: Wij willen duurzaam beheerde (welzijns)accommodaties waar 

activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Hiermee handelen 

wij binnen de kaders die door uw raad zijn gesteld. Ook de doelstelling Hef accommoderen 

van activiteiten van lokale welzijns- en cultuurorganisaties, gericht op het bereiken van de 



gemeentelijke welzijns- en cultuurdoelen past binnen de kaders van het eigendommenbeleid 

en de Uitgangspunten subsidiebeleid die onlangs door uw raad zijn vastgesteld. 

Wij stellen voor dit kalenderjaar door gaan met het realiseren van de doelstelling, wat zal 

resulteren in een nota waarin we een toekomstperspectief voor de afzonderlijke 

accommodaties beschrijven en aangeven om welke reden wij een accommodatie in stand 

willen houden en op welke wijze wij deze duurzaam en kostendekkend denken te kunnen 

exploiteren. Vanaf april zullen wij u ieder kwartaal een stand van zaken notitie toesturen over 

de gesprekken met de gebruikers en de voorstellen die daar uit voort komen. 

Wij stellen voor om de aanpak die wij met het accommodatiebeleid voorstaan te agenderen 

voor een overleg met de werkgroep subsidiebeleid, omdat dit beleidsthema zoveel 

raakvlakken met het accommodatiebeleid heeft. Wij vernemen graag of u de meerwaarde van 

zo een afstemmingsoverleg ook ziet. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

^M. Örièssen-Jansen 
burgemeester 
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Overzicht openstaande toezeggingen 
 

Commissie 
BM  
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

27 augustus 

2012 

Analyse decentralisatie AWBZ 
begeleiding inclusief bijlage 

Wassenaar Analyse decentralisatie AWBZ 

begeleiding inclusief bijlage: op 

voorstel van het college wordt 

deze brief gekoppeld aan het 

bespreken van het beleidsvoorstel 

op dit terrein. Hiervoor wordt te 

zijner tijd een presentatie(avond) 

gepland. 

 

P.M. 

21 januari 

2013 

Resultaten onderzoek naar 
blokkeren WWB uitkeringen 
(nav bespreking verordening 
verrekening bestuurlijke boete 
recidive) 

Maat  11 
november 
2013 

 
 

Commissie
Regio 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

     

 
 
 
 

Commissie
Ruimte 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

Raad 31 

januari 2010 

BSOD: verkeerssituatie komt terug 

in cie R   

Wassenaar  Voor 1 mei 

2013 

 

20 maart 

2012 

 

Discussienota IVVP: Evaluatie 
parkeersituatie Cor Gordijnsingel 
op lijst zetten. Deze vindt plaats 
een jaar na inrichting van de 
Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

Zilverentant 120817: 

Met bewonersgroep BBO is een 

Plan van Aanpak opgesteld. 

Hier heeft de bewonersgroep 

nog geen akkoord op gegeven. 

College heeft intentie om zo 

spoedig mogelijk onderzoek te 

doen. Gedeelte waar 

bestemmingsplanwijziging voor 

noodzakelijk  was, is 

vastgesteld. Parkeeronderzoek 

vindt plaats na herinrichting 

Muzenlaan. 

 

26 maart 2013 

24 april 2012 

 

Het college zegt toe dat de raad in 
het najaar een voorstel van 

Wassenaar 120817: Wereldhave moet 

ideeën nog verder 

Planning 
26 maart 
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Wereldhave krijgt met afwijkingen 
t.o.v. het Centrumpleinplan. 
 

uitwerken/optimaliseren en 

overleggen met betrokken 

partijen. Neemt (meer) tijd in 

beslag.   

2013 

28 augustus 

2012 

Wijzigingen in  de 
Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Wassenaar Voor een volgende herziening 
neemt het college de suggesties 
van de PvdA mee om deze niet 
voor onbepaalde tijd vast te 
stellen, maar een 
evaluatiemoment in te bouwen 
van bijv. 10 jaar. Bespreking 
vindt zoals gebruikelijk plaats via 
regiowerkgroep en 
regiocommissie. 

 

Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, 
datum 
onbekend 
p.m. 

27 november 

2012 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

Maat Het integraal beheerplan gaat in 
april richting  raad. College geeft 
door wanneer de periodieke 
informatie verstrekt wordt. 
 

23 april 2013 

27 november 

2012 

Voortgangsrapportage Gemeente 
Integrale Grondexploitatie (GIG) 
2012: 
Het college komt nog terug op de 
stand van zaken DSO 
Munnikkenpolder. 
 

Wassenaar 130122: Het 1e kw.2013 wordt 
het definitieve ontwerp 
opgeleverd 
 
 

 23 april 2013 

 
 
 
 
 

Raad 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

29 april 2008 

 

 

Raad- MEAS: 
MEAS: een half jaar na 
gereedkomen en bewoning MEAS 
regelt college in overleg met 
bewoners een verkeerstelling en 
doet daarvan verslag aan de raad. 
(deadline is nog onduidelijk) 

Wassenaar Themadossier MEAS in RIS  
 
Bij de behandeling van het aan 
de openbaarheid onttrekken 
van de Ockenrode heeft een 
verkeersonderzoek (naar de 
wachttijden op de kruising van 
de Van der Valk Boumanweg 
met de Tollenaersingel en de 
Nijenrode) onderdeel 
uitgemaakt van de beslissing 
op bezwaar. Met dit 
verkeersonderzoek is aan de 
toezegging voldaan. 
 

P.M. 

10 september 

2012 

Het college zegt toe bij de verdere 
uitwerking van het IVVP terug te 
komen op alle kruisingen van het 
Engelendaal (n.a.v. ingetrokken 
motie D66 over ‘overige 
kruispunten Engelendaal’ 
 

Wassenaar 

 

Zomer 2013 
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10 september 

2012 

Het college zegt toe op korte 
termijn te komen met actuele 
meetgegegevens en de gevolgen 
van het al dan niet handhaven van 
het vrachtwagenverbod op de Van 
der Valk Boumanweg (nav motie 
coalitie). Het onderzoek mag geen 
extra kosten met zich meebrengen 
en de uitvoering van het IVVP niet 
vertragen. 
 

Wassenaar 

 

csie Ruimte 5 
maart/raad 18 
maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie duurzaamheidsverbetering 
nieuw gemeentehuis – college zegt 
toe in eerste kwarktaal 2013 met 
een voorstel te komen over het 
gebruik van zonne-energie  
 

Zilverentant  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: wat 
betreft het CJG komt het college 
uiterlijk 1 april met een notitie  
 

Wassenaar  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: 
Beleidsafspraken politie en 
brandweer – het college zegt toe 
voor eind januari met een notitie te 
komen over de stand van zaken  
 

Driessen 130130 notitie/brief brief stand 
van zaken in ris geplaatst. 
 
 
Beleidsafspraken politie en 
brandweer 

 
 
 
 
 
 
10 juni 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie uitkeringsgerechtigden IKEA: 
college gaat hiermee tot uitvoering 
over. 

Maat  Voorjaar 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Burgerservicepunten – college zegt 
toe op korte termijn met een notitie 
te komen  

Driessen 130131 brief in RIS geplaatst. 
Raad 4 februari: college bekijkt 
of praktische invulling 
burgerservicepunt in 
Ommedijk mogelijk is. 

18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Omvorming woonlasten – het 
college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke 
spreadsheet de verdeling en 
dekking van de kosten aan te 
geven. 

Zilverentant Wordt via internet ontsloten 13 februari 
2013 

3 december 

2012 

De raad spreekt af in het tweede 
kwartaal van 2013 te praten over 
openbaar vervoer in breder 
verband. Op basis van de dan 
opgedane ervaringen met de 
nieuwe dienstregelingen kan een 
evaluatie worden opgesteld die aan 
Arriva kan worden aangeboden. 
 

Maat  13 mei 2013 

17 december 

2012 

Het college zegt toe de raad 
periodiek te informeren over de 
uitvoering van het beleidsplan 

Maat  18 maart 2013 
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openbare verlichting. 
 

17 december o.a. Marktgelden en precario 
komen aan de orde bij kadernota. 

Van der Eng  8 juli 2013 

17 december WMO beleidsplan: nieuwe 
ontwikkelingen en informatie over 
de financiële beheersbaarheid gaat 
zsm naar raad. 

Wassenaar  Voortdurend 

4 febuari 

2013 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 

Wassenaar College zal de evaluatie van 
de pilot keukentafelgesprekken 
delen met de raad. 

18 maart 2013 
geeft het 
college aan 
wanneer 
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