
Gecombineerde COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ en RUIMTE  
 
 

A G E N D A voor maandag 20 januari 2014  
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 

 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 commissievraag GrL inzake sloop gemeentewerf en Doesmeer beantwoord 
 

4. Mededelingen 
• Regio 
• Stand van zaken lopende dossiers  
 

5. Ingekomen stukken 

 Brittenstein brief van het college d.d. 20 december 2013 
Uit het verslag van de raad van 25 november 2013: D66 heeft een motie ingediend 
over Brittenstein. Met uitzondering van GroenLinks stemt de raad in met de motie. 
Een meerderheid van de raad wil in een vergadering van de commissie Ruimte nog 
verder spreken over dit onderwerp. 

 

 Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012 
Op verzoek van de VVD agendeert de raad het jaarverslag 2012 van de Commissie 
Bezwaar- en Beroepschriften voor de eerstvolgende commissie Bestuur en 
Maatschappij. 

 
6. Rapport Rekenkameronderzoek Navolging van besluiten, toezeggingen en moties 

Ter bespreking in de commissie en hoe verder behandelen (rapport als hamerstuk agenderen  
voor raad (LIS) of nadere inhoudelijke bespreking in raad). 

 
7. Stichting OBSG begroting 2014 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting 2014 van de Stichting OBSG goed te 
keuren om het bestuur in staat te stellen het vastgestelde beleid ten uitvoer te brengen. Ter 
bespreking in de raad van 3 februari 2014. 

 
8. Maatschappelijke structuurvisie 2025 

 De maatschappelijke structuurvisie vormt, als nadere uitwerking van de koers in de 
             Toekomstvisie, het afwegingskader voor raad en college in uitvoering en ontwikkeling van  
             beleid en projecten. Ter besluitvorming in de raad van 3 februari 2014. 
 

9. Prestatieafspraken met RijnhartWonen 2014 
Op verzoek van GroenLinks geagendeerd voor bespreking (Rijnhart Wonen en gemeente 
Leiderdorp prestatieafspraken 2013-2014 en raadsvraag sociale woningbouw GrL 131125). 
  

10. SP71 2
e
 Bestuursrapportage 2013 

Ter bespreking in de commissie. 
 

11. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de geactualiseerde verordening voor periodiek 
onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 3 februari 2014. 
 



12. Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 
De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. Door een uniforme en innovatieve 
werkwijze binnen de shared bedrijfsvoering af te spreken kan de noodzakelijke efficiencyslag 
(verlagen kosten, verhogen kwaliteit) worden gerealiseerd. Om de regionale commissie te 
bewerkstelligen wordt binnen de vier gemeenten eenzelfde Verordening Regionale Commissie 
Servicepunt71 vastgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 3 februari 2014. 

 
13. Legesverordening 2014, 1

e
 wijziging  

     Abusievelijk zijn in de tarieventabel van de Legesverordening 2014 de tarieven voor het 
     nieuw ingevoegde hoofdstuk  niet opgenomen, daarom in dit voorstel de vraag aan 
     de raad deze wijziging vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 3 februari 2014. 

 
14. Lijst van toezeggingen 

 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting 

 
 
Leiderdorp, 9 januari 2014 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij en Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 



 

 

 

 

C O M M I S S I E V R A A G 
 

 
 
 

Bestemd voor commissie :  Commissie Ruimte 21 januari 2014 

Vraag nr.    :  2 

Onderwerp    :  sloop gemeentewerf en Doesmeer 

Vraagsteller   :  GrL/Frauke Joester en Rob in 't Veld 

Datum    :  19 december 2013 

Registratienummer  :  2014i00020 

 
 
Op 10 december j.l. heeft het  college besloten het gebouw van de gemeentewerf en gebouw 
Doesmeer te laten slopen. Met het verdwijnen van het gebouw van de gemeentewerf is de 
milieustraat blootgesteld aan een hogere geluidbelasting vanuit de snelweg. Om deze belasting 
naar het toegestane niveau terug te brengen moeten er geluidwerende voorzieningen 
aangebracht worden, waarmee een bedrag van 37.600 Euro gemoeid is.   
In de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan is voor de betreffende percelen nog geen bestemming 
uitgewerkt. Het slopen van deze gebouwen kost geld, en het daarvoor in plaats aanbrengen van 
een – tijdelijke – geluidwerende voorziening kost eveneens geld. In tijden van krappe middelen 
lijkt dit op ongewenste kapitaalvernietiging. De betreffende gebouwen zouden voorlopig nuttig 
gebruikt kunnen worden tot dat er concrete plannen voor een andere invulling door de raad zijn 
vastgesteld. 
 
1. Is het college ervan op de hoogte hoe veel organisaties en initiatieven op het gebied van 
           kunst, cultuur en muziek in Leiderdorp op zoek zijn naar geschikte en betaalbare ruimte 
           voor repetities, ateliers maar ook uitvoeringsruimte? 
 

Wij hebben een beeld van de behoefte aan goedkope bedrijfsruimte. In ons huidige beleid 
wordt het beheer van leegstaande panden waarover nog geen besluit is genomen, 
uitbesteed aan een bedrijf dat is gespecialiseerd in leegstandsbeheer. De panden waar 
dit nu voor speelt zijn de Willem de Zwijgerlaan 1 en Hoogmadeseweg 70 (Doesmeer). In 
de Willem de Zwijgerlaan 1 zitten vijf gebruikers die merendeels zijn te kenschetsen als 
behorende tot het kunst- en cultuurveld. Van Doesmeer maken vier huurders gebruik die 
zijn te kenschetsen als beginnende bedrijven. De leegstandbeheerder hanteert een 
wachtlijst, hierop staan twee aanvragen voor werkruimte. 
 
Ook is ons bekend dat organisaties in het kunst- en cultuurveld een podium/theater 
missen waar zij kunnen optreden (uitvoeringsruimte). Recentelijk is een initiatief gestart 
voor het realiseren van een breed toegankelijk podium. De initiatiefnemers zijn verbonden 
aan Stichting MOL. Zij zijn begonnen aan een inventarisatie maar doen dat geheel 
zelfstandig (buiten de gemeente om) in samenwerking  met zoveel mogelijk culturele 
organisaties. Zij onderzoeken de mogelijkheid om een dergelijk podium te realiseren in 
samenwerking met De Menswording. 



 

 

 
2. Heeft het college contact gezocht met deze organisaties en initiatieven bij het maken van 
           de afwegingen over de toekomst van de gebouwen gemeentewerf en Doesmeer? 
 

Nee, we willen in deze gebouwen geen vaste huurders om de volgende redenen: 
1: Voor zover activiteiten passen binnen de doelstelling is in de Sterrentuin voldoende 
ruimte beschikbaar. De Sterrentuin wordt geëxploiteerd binnen de kaders die de raad 
destijds heeft gesteld. Als we andere gebouwen langdurig tegen lagere tarieven verhuren 
dan we hanteren voor de Sterrentuin, gaan we in tegen ons eigen beleid. 
2. Het gebruik onder de huidige voorwaarden langdurig voortzetten is geen optie omdat 
dit voor ons erg kostbaar is. 
3. Het kostendekkend exploiteren van deze panden brengt de nodige financiële risico’s 
met zich mee. 
3: De gemeente heeft geen beleidsdoelstelling om startende bedrijven of kunstenaars te 
huisvesten en heeft hiervoor ook geen budget (subsidie).   
  

3. Waarom is de mogelijkheid deze gebouwen/ruimtes ter beschikking te stellen aan het  
            kunst- en cultuurveld cq. deze als atelierruimten te verhuren niet overwogen? 
 Zie antwoord vraag 2. 

In de besluitvorming is de mogelijke behoefte van maatschappelijke organisaties en het 
onderwijs aan tijdelijke huisvesting betrokken. Naar onze mening zijn er echter voor de 
maatschappelijke organisaties op voorhand voldoende alternatieven beschikbaar met De 
Sterrentuin en De Buit (waarbij ook sprake is van leegstand). Voor de basisscholen 
voorzien wij op korte termijn geen behoefte aan tijdelijke huisvesting.  
 
Tenslotte is sloop inclusief de geluidswerende maatregelen en de bouwkundige 
aanpassingen aan de brandweerkazerne en rekening houdend met de voorschriften in 
het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten omtrent de 
boekwaarde van de accommodaties, op korte termijn goedkoper dan het in stand houden 
van de gebouwen. Voor Doesmeer is sloop ten opzichte van instandhouding op basis van 
leegstand al na één jaar voordeliger. Voor het werfgebouw is dit een termijn van vijf jaar. 
 

4. Waarom is deze mogelijkheid niet – al was het maar informerend of voor meningsvorming  
            – aan de raad voorgelegd? 

Omdat het beschikbaar stellen van deze accommodaties aan het kunst- en cultuurveld 
niet past binnen het bestaande beleid en, om genoemde redenen, ook niet is gewenst, 
was er geen aanleiding om dit aan u voor te leggen.  
 

5. Is het college bereid om met belangstellende culturele organisaties en initiatieven alsnog 
            in gesprek te gaan over een (tijdelijk) gebruik van de genoemde gebouwen? 
 
 Nee, zie de voorgaande antwoorden. 
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kenmerk 

20 december 2013 
2013U03701 
1. 
Brittenstein 

VERZONDEN ? 0 DEC. 2013 
bijlage 
betreft 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tijdens de raad van 25 november heeft u de motie 'vreemd aan de orde van de dag' 
aangenomen. Naar aanleiding van deze motie en vragen hierover vanuit Rijnhart Wonen 
willen wij u informeren hoe wij omgaan met deze motie. 

Kaders en randvoorwaarden 
Op 9 april 2013 heeft het college de herziene kaders en randvoorwaarden voor de Brittenstein 
vastgesteld. U bent hierover per brief geïnformeerd. Deze kaders en randvoorwaarden uit april 
zijn richtinggevend en kunnen niet worden opgerekt, zoals u ook aangeeft in uw motie. 
De kaders en randvoorwaarden van augustus 2012 zijn besproken tijdens de commissie 
Ruimte op 26 september 2012. Tijdens de commissie Ruimte kwam naar voren dat sociale 
woningbouw niet mogelijk was op basis van de besproken kaders en randvoorwaarden van 
augustus 2012. De kaders en randvoorwaarden zijn daarom aangepast naar aanleiding van 
uw advies uit de commissie Ruimte, waarbij gekeken is naar de wensen van de 
klankbordgroep en Rijnhart Wonen. 
Wij beseffen dat de klankbordgroep niet kan instemmen met de kaders en randvoorwaarden, 
dit betreft zowel de oude als de herziene versie. Ook Rijnhart Wonen lijkt het een uitdaging te 
vinden om binnen de kaders en randvoorwaarden een haalbaar plan te realiseren. Wij vinden 
het van belang dat er sociale woningen gebouwd kunnen worden, om in de woningbehoefte te 
kunnen voorzien. Dit moet wel op een stedenbouwkundig verantwoorde manier gebeuren. De 
grenzen die met de herziene kaders en randvoorwaarden worden meegegeven, zijn volgens 
ons de maximale grenzen waarbinnen een verantwoord stedenbouwkundig ontwerp 
gerealiseerd kan worden. 

Het is goed dat met deze motie duidelijkheid wordt gegeven over eventuele 
interpretatieverschillen van de kaders en randvoorwaarden. 

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



- Conform het gemeentelijk parkeerbeleid geldt ook voor de herontwikkeling van de 
Brittenstein een parkeernorm van 1,4 zoals ook omschreven in de herziene kaders en 
randvoorwaarden, waarbij 0,2 buiten de eigen kavel gezocht mag worden; 

- Aanscherping van de norm voor FSI, dit mag het getal 1,0 niet overschrijden; 
- Het vastgestelde gemeentelijk beleid voor milieu en duurzaamheid geldt ook voor deze 

locatie; 
- De inpassing dient op een stedenbouwkundig verantwoorde manier te geschieden, 

aansluitend bij de bestaande bebouwing en in goed overleg met bouwers en 
omwonenden, waarbij bijvoorbeeld een 'hoogteaccent' niet de vorm mag hebben van 
een extra etage. 

In de bijlage vindt u ter informatie de brief van 9 april 2013 aan uw raad waarin wij geschetst 
hebben welke kaders en randvoorwaarden aangepast en/of verduidelijkt zijn en waarop wij 
het plan als gemeente gaan toetsen. Bovenstaande punten zijn hierop een verduidelijking en 
aanscherping. 

Communicatie 
Met betrekking tot communicatie, dit blijft voortdurend onder onze aandacht. Wij verwachten 
van Rijnhart Wonen dat zij de klankbordgroep betrekken in de wijzigingen in het 
schetsontwerp om een ontwerp binnen de kaders en randvoorwaarden te realiseren. Ook voor 
het vervolgtraject gaan wij er vanuit dat Rijnhart Wonen, zoals afgesproken, de 
klankbordgroep blijft betrekken. 

Informatie 
Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft 
over deze brief dan kunt u contact opnemen met Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is 
vanaf 6 januari van maandag tot en met donderdag tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar op 
telefoonnummer 071-5454830 of per email pdegoei@leiderdorp.nl 

Met vriendelijke groet 
burgemeester en wethouders, 

omeij L.ML Driessen-Jansen 
burgemeester 

c c : 
Rijnhart Wonen, Klankbordgroep Brittenstein 

Bijlage: brief stand van zaken Brittenstein, 9 april 2013 



Brittenstein - kaders en randvoorwaarden 

B 

Corsa: 2012E03280 
Herziene versie 2 april 2013 
Petra de Goei, afdeling Beleid 



Inleiding 

Woningbouwcomplex de Brittenstein, gelegen aan de Brittenstein, betreft een complex van 26 
sociale huurwoningen voor 55-plussers. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd 
en daarom heeft Rijnhart Wonen besloten tot herstructurering. 
Nu het proces concreet opgestart wordt, willen we u graag nader informeren over het proces, de 
planning en kaders van het project. 
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De huidige bewoners van de Brittenstein zijn 
nagenoeg allemaal geherhuisvest (grotendeels met 
lokaal maatwerk naar de Vlechtbaan). Nadot het 
gehele pand loog is, wil Rijnhart Wonen wil het pand 
gaan slopen. Tot die tijd zorgt zij voor extra bewaking 
van het complex. 

Rijnhart Wonen heeft een proces opgestart om de 
nieuwbouwmogelijkheden op locatie de Brittenstein 
te onderzoeken. Intern is er akkoord gegeven tot herontwikkeling van deze locatie. Een 
communicatieplan is opgesteld en op 4 juni en 9 juli 2012 heeft Rijnhart Wonen de buurt tijdens een 
informatieavond haar plannen met betrekking tot sloop en nieuwbouw toegelicht. Een eerste 
haalbaarheid/massastudie is op 9 juli 2012 aan de omwonenden gepresenteerd. Ook een aantal 
raadsleden was hierbij aanwezig. De omwonenden is hierbij gevraagd om een reactie op de 
massastudie te geven. Rijnhart Wonen verwerkt deze input in een nieuwe 

haalbaarheid/massastudie. Er is een klankbordgroep van omwonenden opgericht waarmee Rijnhart 
Wonen de nieuwe variant(en) gaat bespreken. 

Vanuit de gemeente geven we Rijnhart Wonen kaders en randvoorwaarden mee. De geschetste 
kaders zijn op basis van beleid en afspraken, maar ook specifiek voor de locatie Brittenstein (bijv. 
ruimtelijke randvoorwaarden). Deze kaders en randvoorwaarden zijn uitgangspunt in de overleggen 
met Rijnhart Wonen. 
Na behandeling van de kaders en randvoorwaarden in de commissie Ruimte van 26 september 2012 
zijn hierover gesprekken met Rijnhart Wonen geweest. Vanuit de commissie Ruimte is de wens geuit 
om er samen uit te komen. De gemeente heeft zaken heroverwogen en zij heeft daarom op een 
aantal punten meer ruimte geboden in de kaders en randvoorwaarden. De nieuwe versie van de 
Kaders en randvoorwaarden ligt hierbij aan u voor. 

Kaders 

Prestatieafspraken met Rijnhart Wonen 
In de prestatieafspraken 'Samen Presteren 2010 t /m 2013' met Rijnhart Wonen zijn verschillende 
afspraken opgenomen die betrekking hebben op nieuwbouwontwikkelingen. Deze afspraken zijn 
uiteraard uitgangspunt bij deze herstructureringsopgave. 

Type waningen en doelgroep 
Met de sloop van woningbouwcomplex de Brittenstein worden 26 sociale huurwoningen aan de 
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woningvoorraad onttrokken. Voor de nieuwbouw is het uitgangspunt dat er minimaal 26 sociale 
huurwoningen teruggebouwd worden en daarnaast geldt dat het totaal minimaal 30% sociale 
woningbouw bevat conform de regionale afspraken. 

Eind 2011 is er een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in Leiderdorp. Hieruit blijkt dat met name 
behoefte is aan woningen voor starters en ouderen (55+). Nieuwbouw op deze locatie moet dus in 
ieder geval voorzien in starters en/of seniorenwoningen. 
Om de woningen toekomstbestendig te maken is een levensloopbestendige woning gewenst die 
voldoet aan toegankelijkheidseisen, zoals rollatortoegankelijkheid. Minimaal 50 % van de woningen 
wordt levensloopgeschikt. 
Woningen met zorg zijn minder geschikt op deze locatie, gezien de afstand tot winkelvoorzieningen 
(ca. 500 m, wens bij woonservicezones is 200 tot 300 meter). Meer zorgbehoevende ouderen zijn 
minder mobiel. 

Een nieuwbouwcomplex biedt kansen voor de eigen inwoners van Leiderdorp. Momenteel wordt 
een nieuwe regionale huisvestingsverordening ontwikkeld met als uitgangspunt dat lokaal maatwerk 
ingezet kan worden voor nieuwbouw (zonder dat dit afgaat van 30% lokaal maatwerk bij bestaande 
bouw). Hiermee kunnen inwoners van Leiderdorp met voorrang gehuisvest worden in de 
nieuwbouwwoningen. Met dit uitgangspunt wordt vooruit gelopen op de nieuwe regionale 
huisvestingsverordening, bij gereed komen van de nieuwbouw zal deze verordening naar 
verwachting vigerend zijn. 

Stedenbouwkundige kwaliteit 
Vanuit stedenbouwkundig opzicht moet rekening gehouden worden met een goede aansluiting op 
de bestaande omliggende bebouwing, qua hoogte, massa en bezonning. Het plan moet kwalitatief 
goed inpasbaar zijn in de omgeving. Dit betekent onder andere het inpassen van groen en 
bijvoorbeeld het tfrtefft-ondergronds oplossen van vuilcontainers in het woningcomplex om 
verrommeling in de buitenruimte te voorkomen. Ook de privacy en inkijk van omwonenden dient 
gewaarborgd te worden. 

Qua hoogte is de richtlijn aansluiten bij de bestaande bebouwing: 2 lagen met kap of 3 lagen zonder 
kap, direct aan/boven het water zou eventueel iets meer hoogte kunnen, ca. 4 tot 5 lagen. 
Daarnaast is een hoogteaccent van maximaal 5 a 6 lagen aan de zijde Van der Valk Boumanweg 
mogelijk. 

Kijkend naar de bebouwingsdichtheid van de omgeving en de mogelijkheden voor de locatie 
Brittenstein, moet gedacht worden aan een FSI1 van 1,0. Een grotere kavel, door bijvoorbeeld 
aankoop van gemeentegrond, biedt dus ook meer mogelijkheden qua vierkante meters waarbij de 
FSI 1,0 blijft. 

Langs de Van der Valk Boumanweg is de rooilijn heel consistent doorgezet en dit biedt een logische 
begrenzing voor de locatie Brittenstein. De Brittenstein ligt op een knip tussen twee verschillende 

1 FSI staat voor Function Space Index en geeft een indicatie van de bebouwingsdichtheid. Hierbij wordt het 
bruto vloeroppervlak gedeeld door het grondkawioppervlak (gemeten tot de wegas/wateras). 2800 m2 
gebouw op een kavel-grondoppervlak van 2800 m2 geeft dus een FSI van 1,0. De huidige Brittenstein heeft een 
FSI van ca. 0,6. In Leiderdorp is zo'n dichtheid van onder de 1,0 gebruikelijk, met name waar grondgebonden 
woningen staan. 
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rooilijnen langs de Van der Valk Boumanweg, Een van beide rooilijnen moet bij benadering gevolgd 
worden. Hot plantsoen aan do noordzijde van hot complex zorgt voor eEen goede overgang met een 
groene aankleding naar de woningen aan de noordze-zijde van het complex is van belang. 

Groen en water 
Het water langs de Tollenaersingel is onderdeel van de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur en 
vormt een groen-blauwe as tussen de Houtkamp en de Oude Rijn. 
Het gebied leent zich goed voor een inrichting met een natuurvriendelijke oever die de ecologische 
waarde van het gebied verhoogt. Aan de zijde van de Tollenaersingel zijn al natuurlijkvriendelijke 
oevers aanwezig. Afhankelijk van de mogelijkheden van het ontwerp ka+vwordt dit aan de zijde van 
de Brittenstein doorgezet worden om de groenstructuur te versterken. Qua natuurwaarde én qua 
onderhoud zijn natuurvriendelijke oevers gunstiger dan reguliere beschoeiing. 

Bij herontwikkeling moet er aandacht zijn voor het groen en de belevingswaarde hiervan. 
Uitgangspunt is het bestaande groen zoveel mogelijk inpassen en indien dit niet mogelijk is het 
groen compenseren. Aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld het groene plantsoen aan de noordzijde 
van het gebouw. Het plantsoen is als semi-openbaar gebied een mooie buffer naar de omgeving en 
diont kan als afscherming dienen voor de aangrenzende bebouwing. Parkeren in het groen kan ook 
voorzien in een goede overgang naar de bestaande woningen. 
Voor grotere groenplekken wordt in het groenstructuurplan voor deze wijk aangegeven dat het 
wenselijk is een open beeld te geven met een multifunctioneel gebruik. Mogelijk kan de 
wandelroute langs het water van de Tollenaersingel doorgezet worden met een informele route 
door het plantsoen. 

Conform de Verordening op de beplantingen maakt een quickscan en/of groentoets onderdeel uit 
van het plan. 
Het (boezem)water betreft een hoofdwatergang. Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet 
instemmen met de ontwikkeling. Indien er meer verhard oppervlak wordt toegevoegd is 
watercompensatie van toepassing. 

Parkeren 
In april 2012 is het parkeerbeleidsplan door de raad vastgesteld. Hierin zijn parkeernormen vast 
gesteld voor type woningen en rekening houdend met de Leiderdorpse situatie nu en in de 
toekomst. De ambitie voor woongebieden wordt omschreven als: 'De gemeente draagt zorg voor 
voldoende parkeercapaciteit voor bewoners en hun bezoekers, waarbij rekening wordt gehouden 
met de toekomstbestendigheid van het woongebied' 
De Brittenstein kent in de huidige situatie geen parkeren op eigen terrein. De parkeerbezetting van 
de huidige bewoners vindt plaats in openbaar gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen is het gemeentelijk 
beleid dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. In deze specifieke situatie wordt het 
langsparkeren direct grenzend aan woningbouwcomplex Brittenstein toegerekend aan de 
Brittenstein (ca. 12 parkeerplaatsen) en voor de nieuwe situatie meegeteld ten behoeve van de 
parkeernorm. De parkeerplaatsen voor de toekomstige groei (14,5% van de parkeernorm conform 
parkeerbeleid) mogen buiten de eigen kavel gesitueerd worden. Overeenkomstig het parkeerbeleid 
hoeven deze parkeerplaatsen niet direct gerealiseerd te worden, de ruimte moet wel vast gelegd 
worden en er moeten goede afspraken gemaakt worden wanneer deze parkeerplaatsen 
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gerealiseerd worden. Parkeerdrukmetingen zijn hier onderdeel van. 
De nieuwbouw mag geen extra parkeerbelasting voor de buurt opleveren. 

Er dient ook aandacht te zijn voor voldoende fietsparkeren. Het parkeerbeleidsplan gaat er vanuit 
dat: 'In woongebieden wordt in principe uitgegaan van fietsparkeerplaatsen op eigen terrein. Bij 
appartementen en locaties met bezoekersaantrekkende functies worden voldoende 
fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.' 

Duurzaam bouwen 
Vanuit de regionale afspraken en vanuit de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen zijn afspraken 
gemaakt over duurzaamheid. Zo zijn het Regionaal duurzaam bouwen , de dubo-plusrichtlijn en het 
Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw afgesproken kaders in de prestatieafspraken. 

Grondprijs 
Rijnhart Wonen overweegt om voor haar nieuwbouwontwikkeling grond van de gemeente te 
gebruiken om haar ontwikkeling goed in te kunnen passen. De gemeente is bereid tot grondverkoop 
om tot een beter plan te kunnen komen. Met Rijnhart Wonen zal een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld worden, waarin ook overdracht van gronden wordt opgenomen. Het grondprijzenbeleid is 
hierin leidend. 

V 1,A 

E 

O « 

JE* c-m 9 

Eigendomsgrens (in groen) 

Omwonenden 
Goede afstemming met omwonenden is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak. De gemeente 
hecht belang aan een goed participatieproces. Niet alleen het informeren van omwonenden en hen 
betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw, maar ook goede informatievoorziening en 
afstemming over het bouwverkeer en te verwachten overlast tijdens de realisatiefase. Het 

4 



betrekken van omwonenden zorgt voor een plan met draagvlak en biedt hiermee wellicht meer 
mogelijkheden dan van tevoren voorzien. 

Het is duidelijk dat Rijnhart Wonen het belang van een goed participatieproces met omwonenden 
onderschrijft. Rijnhart Wonen heeft voor de nieuwbouwlocatie een klankbordgroep opgericht als 
vertegenwoordiging van de omwonenden. In de klankbordgroep zit een aantal omwonenden om 
mee te denken over de plannen. De klankbordgroep heeft een adviserende rol en zij worden nauw 
betrokken bij het ontwerpproces. 
Daarnaast is met de omwonenden op een eerste informatieavond afgesproken dat er regelmatig een 
nieuwsbrief wordt verspreid, er uitgebreide informatie op de website van Rijnhart Wonen staat en 
dat er een informatieavond gehouden wordt bij afsluiting van elke fase in het project. 
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Geachte gemeenteraadsleden, 

Op 26 september 2012 heeft u in de commissievergadering Ruimte gesproken over de 
Kaders en randvoorwaarden van het nieuwbouwproject Brittenstein. Rijnhart Wonen heeft u 
op 19 september tijdens een presentatieavond meer verteld over haar plannen. Hierbij willen 
wij u informeren over de huidige stand van zaken rondom het project. Wij willen u vragen deze 
informatie vertrouwelijk te behandelen, totdat Rijnhart Wonen haar nieuwbouwplannen tijdens 
een bewonersavond toegelicht heeft. Op deze wijze kan de communicatie zorgvuldig 
ingestoken worden. 

Gesprekken 
De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met Rijnhart Wonen over de kaders en 
randvoorwaarden. Wij zijn hierin nader tot elkaar gekomen, zoals u in de raadscommissie 
Ruimte ook geadviseerd heeft. Dit heeft geleid tot aangepaste kaders en randvoorwaarden. 
Daarnaast heeft Rijnhart Wonen ook een architect in de arm genomen. De architect heeft een 
nieuw verkennend schetsplan gemaakt dat al beter bij de kaders en randvoorwaarden aansluit 
dan de eerdere massastudies. De gemeente heeft er vertrouwen in dat met enkele 
aanpassingen ook een schetsplan binnen de kaders en randvoorwaarden te ontwikkelen is. 
Nu er overeenstemming is over de aangepaste kaders en randvoorwaarden, kunnen 
vervolgstappen gezet gaan worden met de klankbordgroep van omwonenden om het 
schetsplan te ontwikkelen. Rijnhart Wonen gaat de klankbordgroep informeren over de 
aangepaste kaders en randvoorwaarden. De gemeente sluit in ieder geval de eerste keer aan 
bij dit overleg. 

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



Aangepaste kaders en randvoorwaarden 
In de bijlage vindt u de aangepaste notitie met kaders en randvoorwaarden. Het betreft de 
volgende wijzigingen: 

- Levensloopgeschikt: 50% van de woningen. In de Woonvisie Gewoon lekker wonen 
wordt gesproken over 100% levensloopgeschikt in de kern. De Brittenstein wordt 
gezien haar locatie niet als in de kern gezien. Toch zijn levensloopgeschikte 
woningen belangrijk in een vergrijzende gemeente, daarom is op basis van het 
beleidsplan van Rijnhart Wonen 50% overeen gekomen. 

- Vuilcontainers: worden uitpandig op eigen kavel opgelost in de vorm van ondergrondse 
vuilcontainers. 

- Parkeren: de parkeernorm van 1,4 blijft gehandhaafd. Wel is overeen gekomen dat 1,2 
op eigen kavel gerealiseerd moet worden en 0,2 voor toekomstige groei buiten de 
eigen kavel gezocht mag worden (de huidige Brittenstein kent geen parkeren op eigen 
terrein). De parkeerplaatsen voor toekomstige groei hoeven niet direct gerealiseerd te 
worden, conform het parkeerbeleid. Wel moet de ruimte gereserveerd worden voor 
deze parkeerplaatsen om ze in de toekomst aan te kunnen leggen. Dit betekent dat de 
parkeerplaatsen ook in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden om zo de 
ruimte te reserveren. Indien de parkeerplaatsen niet direct gerealiseerd worden, 
moeten er goede afspraken gemaakt worden over wanneer deze wel aangelegd 
moeten worden. Hiervoor zijn parkeermetingen van belang. 
Parkeren in de ecologische verbindingszone GEHS is niet gewenst en ook niet 
noodzakelijk. De ruimte kan mogelijk gevonden worden in de groene strook tussen de 
Van der Valk Boumanweg en de parallelweg. Met Rijnhart wonen en de 
klankbordgroep kunnen de mogelijkheden nader onderzocht worden. 

- FSI: er is vanuit stedenbouw nogmaals naar de FSI gekeken. Een gebouw moet in zijn 
omgeving bekeken worden, daarom is een heroverweging gemaakt. Door bij de FSI uit 
te gaan van de wegas/wateras, wordt het grondvlak groter en daalt daarmee de FSI. 
De FSI-waarde 1,0 moet overigens niet als harde waarde gezien worden. Een FSI van 
net boven de 1,0 (tot ca. 1,2) is goed mogelijk op deze locatie. De ruimtelijke en 
stedenbouwkundige kwaliteit van het plan is hierin leidend. 

Ook is de tekst in de notitie hier en daar verduidelijkt: 
- Bouwhoogte: aan de waterzijde is iets meer hoogte mogelijk, specificatie van 4 tot 5 

lagen. 
- Rooilijnen: de Brittenstein ligt op een knip tussen twee verschillende rooilijnen langs de 

Van der Valk Boumanweg. Een van beide rooilijnen moet bij benadering gevolgd 
worden. 
Groen: Rijnhart Wonen is voornemens om natuurvriendelijke oevers te realiseren. De 
ruimtelijke kwaliteit rondom het bouwplan is belangrijk. Niet alleen parkeren moet 
opgelost worden, ook moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Het plantsoen aan de 
noordzijde zal mogelijk niet in z n geheel behouden kunnen blijven om het parkeren op 
te lossen. Het vinden van een goede balans hierin is belangrijk. Een goede overgang 
naar de bestaande bebouwing blijft hierbij een aandachtspunt. 

Wij streven een plan na dat ruimtelijk verantwoord is, kwaliteit heeft en met voldoende ruimte 
voor groen en parkeren. 



Sloop huidige gebouw 
Rijnhart Wonen heeft een pas op de plaats gemaakt met haar plannen. Zij heeft daarom het 
huidige gebouw de Brittenstein onderzocht op mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, dit blijkt 
financieel echter niet haalbaar te zijn. Door de insteek om in eerste instantie zo snel mogelijk 
te willen slopen na herhuisvesting van alle bewoners, zijn voorzieningen met vrij drastische 
maatregelen afgesloten. Daarnaast speelt hier ook het rijksbeleid met de verhuurdersheffing 
een rol. De verhuurdersheffing gaat over alle woningen, dus ook de Brittenstein. Voor het 
totale plaatje worden de kosten voor het voortzetten van de exploitatie te hoog. Rijnhart 
Wonen is voornemens om na zorgvuldige communicatie het pand op korte termijn te slopen. 

Wij gaan er vanuit dat u met deze brief een goed zicht heeft gekregen op de laatste stand van 
zaken met betrekking tot project Brittenstein. Zodra meer bekend is over de 
nieuwbouwplannen en planning hier omtrent, zullen wij u informeren. 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Petra de Goei van de afdeling Beleid. Zij is op maandag tot en met donderdag bereikbaar via 
telefoonnummer 071 54 54 830 of per email pdegoei@leiderdorp.nl 

A.H. Schouten 
secretaris 

H. Schouten 
burgemeester 

Bijlage. 
2 april 2013. Z O i l E ö ^ S O 1. Brittenstein - kaders en randvoorwaarden, herziene versie 



Aan het college van B & W van Leiderdorp 

Postbus 35 

2350 AA LEIDERDORP 

 

 

Onderwerp: Nieuwbouw Brittenstein 

 

 

 

Datum : 8 januari 2014 

 

 

Geacht college, 

 

In uw brief van 20 december 2013 met kenmerk 2013U03701 informeert u de gemeenteraad over hoe 

u omgaat met de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ die op 25 november 2013 met een grote 

meerderheid door de gemeenteraad van Leiderdorp is aangenomen. U stelt hierin dat voor het college 

de herziene (opgerekte) kaders en randvoorwaarden voor het nieuwe  Brittenstein die op 9 april 2013 

zijn vastgesteld (ook na deze motie) nog steeds richtinggevend zijn.  

.  

Dit is in tegenspraak met de bovengenoemde motie waarin juist wordt benadrukt dat de kaders en 

randvoorwaarden zoals die door de Commissie Ruimte op 26 september 2012 zijn besproken (versie 

van 21 augustus 2012), richtinggevend moeten zijn en dus niet de opgerekte kaders van 2 april 2013.  

Met uw brief  legt u deze motie in feite naast zich neer en wordt de weg vrijgemaakt om van het 

nieuwe Brittenstein een tweede MEAS te maken. De zo vurig gewenste en noodzakelijke duidelijkheid 

die door deze motie was verkregen wordt hiermee teniet gedaan, hetgeen wij zeer betreuren.  

 

Omwonenden en klankbordgroep waren verheugd dat met de motie van 25 november 2013 eindelijk   

duidelijkheid was gecreëerd voor het verdere overleg. Echter met uw brief van 20 december 2013 is 

iedereen weer terug bij af. 

 

Uw reactie komt op ons over alsof u de gemeenteraad niet serieus neemt door een democratisch 

genomen besluit niet te respecteren. Door deze beslissing wordt bovendien opnieuw grote verwarring 

gecreëerd dat een nieuw op te starten overleg tussen klankborgroep en Rijnhart Wonen over de 

planvorming alleen maar zal bemoeilijken. 

 

Enkele van deze punten zijn: 

1. De te hanteren parkeernorm is 1,4 (op eigen terrein) en geen 1,2 (met een wissel naar de 

toekomst) 

2. De FSI blijft 1,0 (dus geen verschuiving van de erfgrens naar de wegas/wateras) 

3. De bouwhoogten (4 versus 5 bouwlagen en een discussie over een hoogte accent van 6 

bouwlagen). Klankbordgroep en omwonenden zijn hier overigens van mening dat 3 

bouwlagen met een accent van maximaal 4 bouwlagen acceptabel zijn 

 

Wij willen er bij u op aandringen om alsnog gehoor te geven aan de motie van 25 november en vast te 

houden aan de oorspronkelijke kaders en randvoorwaarden zoals die in september 2012 door uw 

college aan de commissie ruimte van de gemeenteraad zijn gezonden. Deze motie biedt naar ons 



oordeel voldoende aanknopingspunten voor een verder constructief overleg tussen omwonenden en 

Rijnhart Wonen over de verdere planvorming met betrekking tot het nieuwe Brittenstein. Een afschrift 

van deze brief sturen wij tevens aan de gemeenteraad van Leiderdorp.  

 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De klankbordgroep 

 

Anita van Sandijk (Brittenburg, even nummers) 

Annemieke van Vondelen (Brittenburg, oneven nummers) 

Corneel Barendse (Brittenburg, even nummers) 

Rob Galavazi (Tollenearsingel) 

Henk Segijn (Tollenearsingel) 

Jos Hoogzaad (van der Valk Bouwmanweg) 

Edwin Brussee (Bomenstichting / Boekenburg) 

Hans Jansen (Buurtvereniging De Steinen) 

 



C o m m i s s i e Bezwaarschr i f ten 
(071)5 45 87 33 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van Leiderdorp 

datum 21 mei 2013 
kenmerk Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 
betreft Jaarverslag 2012 

Geacht college, 

Namens de voorzitter bied ik u hierbij het jaarverslag van de Commissie Bezwaar-
Beroepschriften over het jaar 2012 aan. 

Metfvnepdenjke groet, 

Hans Bakefria 
Secreta ommissie Bezwaar- en Beroepschriften 





Commissie Bezwaar-
en Beroepschriften 

Gemeente Leiderdorp 

Jaarvers lag 2012 
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Aan de raad, 
het college van Burgemeester en Wethouders en 
de burgemeester van Leiderdorp 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2012 aan. 

1 Samenstell ing, taak en werkwijze van de commissie 

In 2009 is het aantal leden van de commissie in de Verordening uitgebreid van 8 naar 10 leden. Per 1 juli 
2012 heeft de heer mr. J.L. van Oeveren zijn werkzaamheden voor de commissie beëindigd. Er is voor 
gekozen om deze vacature voorlopig niet in te vullen en daardoor telt de commissie thans 9 leden. 

Van juli 2010 tot juli 2012 had de commissie twee ambtelijk secretarissen. Mevrouw mr. C. van Raalte is 
per 1 juli 2012 met haar werkzaamheden als secretaris gestopt. Het college heeft er om hem moverende 
redenen voor gekozen om verder te gaan met één secretaris. Verder heeft het college de overeenkomst 
met de vaste extern ingehuurde notuliste van de commissie, mevrouw Teensma, per 1 januari 2012 
beëindigd. De secretaris maakt thans het advies en het verslag van de hoorzitting. 

Vanaf 1 juli 2012 heeft de commissie de volgende samenstelling: 

voorzitter: de heer mr. R.P.Th. Elshoff 
plv. voorzitter: de heer drs. L.F. Schipper 
leden: mevrouw mr. J. Jonkhout L.L.M. 

de heer P.E. van Boggelen MA 
de heer mr. B. van Dokkum 
mevrouw mr. A F . Landman 
de heer mr. drs. P.B. Klaver 
mevrouw mr. M. de Weger 
de heer mr. R.P.A. Van Aalst 

secretaris: de heer mr. I.J. Bakema 

De commissie komt in principe eens in de twee weken op vrijdagmiddag bij elkaar in een kamer van drie 
leden. Eén van de leden treedt op als dagvoorzitter. In de regel worden per hoorzitting vijf zaken 
geagendeerd. Dit waren eerder vier zaken, maar gezien het aantal bezwaarschriften dat in 2011 en 2012 
is ontvangen, is besloten het aantal zaken per zitting uit te breiden. Het doel hiervan is om achterstanden 
in de behandeling van de bezwaren te voorkomen. Wanneer sprake is van een omvangrijke zaak kan 
hieraan één gehele zitting worden gewijd. 

Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp een 
samenwerking aangegaan: middels een gemeenschappelijke regeling is Servicepunt71 opgericht, 
waaronder juridische zaken valt. De secretaris krijgt vanuit het Servicepunt71 administratieve 
ondersteuning van mevrouw A. Crama. Mocht de secretaris verhinderd zijn een zitting te doen, dan wordt 
vanuit Servicepunt71 een vervanger geregeld. 

Per 1 januari 2012 is een aparte, regionale commissie opgericht voor het behandelen van 
personeelszaken. Deze zaken worden derhalve niet langer voor de Leiderdorpse commissie gebracht. 

In 2012 heeft de commissie 24 hoorzittingen gehouden. 
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2 Cijfers 

2.1 Aantal bezwaarschriften en planning zittingen 

In 2012 zijn door de commissie in totaal 132 bezwaar- of beroepschriften ontvangen. 

Dit jaar is één bezwaar ingediend tegen een besluit van de heffingsambtenaar (legesaanslag). 
Acht beroepen waren gericht tegen een besluit van de ambtenaar belast met de invordering van 
gemeentelijke belastingen (aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen). Alle overige 
bezwaren waren gericht tegen een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. 

jaar aantal 
bezwaren 

2006 172 

2007 138 
2008 160 
2009 282 

2010 232 
2011 233 
2012 132 

Hoewel het aantal ingediende bezwaarschriften lager is dan in de voorgaande jaren, is het 
aantal zaken nagenoeg gelijk gebleven. Dit betekent dat er meer individuele bezwaarschriften 
zijn ingediend, en minder bezwaarschriften in grootschalige zaken met veel bezwaarden. Hier 
wordt in paragraaf 2.2 op teruggekomen. 

Van de 132 bezwaarschriften zijn 18 bezwaarschriften vóór de zitting ingetrokken en niet 
ingepland. Acht van deze bezwaren zijn ingetrokken omdat door het college een nieuw besluit 
is genomen dat aan het bezwaar tegemoet komt. Een ambtelijke heroverweging leverde in 2012 
zoals gezegd tien keer een besluit op dat in de plaats treedt van het oorspronkelijke besluit. 
In vijf gevallen is de zaak wel ingepland voor een zitting en is kort voor, na of tijdens de zitting 
het bezwaar ingetrokken. In twee van deze vijf gevallen is het bezwaar ingetrokken naar 
aanleiding van een nieuw besluit van het college. 

In totaal is door bezwaarden derhalve in 23 gevallen het bezwaar ingetrokken. 
Het aanhouden van bezwaren op verzoek van het college en met toestemming van de 
bezwaarmaker is dit jaar, net als in voorgaande jaren, regelmatig voorgekomen. Toestemming 
van de bezwaarmaker tot aanhouding is nodig, ingevolge de per 1 oktober 2009 ingevoerde 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De termijnen in deze wet worden opgeschort, 
indien bezwaarde met de heroverweging dan wel de aanhouding akkoord gaat, waardoor het 
college niet het risico loopt een dwangsom te verbeuren. 



Krachtens artikel 6:19 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt het 
oorspronkelijke bezwaarschrift wel geacht mede te zijn ingediend tegen het nieuwe besluit, 
maar de praktijk leert dat het nieuwe besluit voor de bezwaarmaker vaak reden is om het 
bezwaarschrift in te trekken. 

Het ambtelijk heroverwegen van zaken duurt lang. De commissie zou graag zien dat dit sneller 
gaat. 
Bij ambtelijk heroverwegen voordat de commissie advies uitbrengt is een goede afstemming 
tussen vertegenwoordigers van het college en de secretaris van groot belang. De burger weet 
sneller waar hij aan toe is en de commissie kan zich beperken tot de zaken die daadwerkelijk 
ter zitting behandeld moeten worden. In 2012 is begonnen deze zaken apart bij te houden. 

De planning van de zittingen is kwetsbaar. De tijdige aanlevering van stukken, soms door 
gebrek aan prioriteit, soms doordat er nog gesprekken met betrokkene gaande zijn, zet de 
planning onnodig onder druk. Het is niet altijd mogelijk om andere zaken in te plannen wanneer 
dossiers om welke reden dan ook niet compleet zijn. En dat betekent dat er regelmatig minder 
zaken te behandelen zijn dan de bedoeling is en de werkvoorraad oploopt. De commissie hecht 
er aan dat ook de vertegenwoordigers van het college zich zoveel mogelijk beperken met het 
vragen van uitstel. Ook naar bezwaarmakers hanteert de commissie een stringent beleid met 
betrekking tot het verlenen van uitstel. 

In het werkproces omtrent de behandeling van bezwaren tussen de gemeenten en 
Servicepunt71 is bepaald dat de afdelingen stukken binnen tien dagen na ontvangst van een 
bezwaarschrift aanleveren bij het secretariaat van de commissie. Dit is in de loop van 2012 
afgesproken, maar bij geen enkele zaak voorgekomen. De commissie hecht er belang aan dat 
deze werkwijze zo spoedig mogelijk opgepakt wordt zodat uitnodigingen en stukken wellicht 
eerder kunnen worden verzonden. Ook scheelt het tijd als het secretariaat niet meer om 
stukken hoeft te vragen, maar deze standaard en binnen de genoemde termijn worden 
aangeleverd indien een bezwaar in handen van de commissie is gesteld. 

Wat dit jaar opvalt is dat in vijf gevallen bezwaar is ingediend waar dit een beroepschrift voor de 
rechtbank had moeten zijn omdat reeds eerder in dezelfde zaak bezwaar was ingediend en 
afgehandeld. De secretaris heeft in deze zaken het bezwaarschrift doorgestuurd naar de 
rechtbank als beroep. 

Nieuw is dit jaar ook dat bezwaarschriften als kennelijk gegrond worden ingebracht in de 
raadkamer. Het gaat om bezwaren waarbij door de vertegenwoordiger van het college reeds is 
opgemerkt dat een besluit onvoldoende is voorbereid, maar waar slechts een nieuw onderzoek 
door de uitvoering van de sociale dienst kan worden verkregen na een gegrondverklaring door 
de commissie. Dit is in 2012 drie keer voorgekomen. De commissie zet vraagtekens bij deze 
gang van zaken. 

Het is de commissie bekend dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het formulier tot ingebrekestelling 
van het college ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Het secretariaat 
registreert en monitort de termijnen in de zin van de Wet dwangsom. Indien nodig zendt het secretariaat 
namens het college een verdagingsbesluit betreffende verlenging van de behandelingstermijn. In 
hoofdstuk 4 worden de termijnen van de Wet dwangsom besproken, en in hoeverre tijdig en binnen deze 
termijnen door de commissie wordt geadviseerd. 
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2.2 Aantal zaken 

jaar aantal zaken 

2005 79 

2006 66 
2007 74 
2008 102 

2009 125 
2010 89 

2011 106 
2012 95 

Sinds 2008 is het aantal zaken gegroeid, maar op het piekjaar 2009 na lijkt het aantal zaken zich rond de 
100 zaken per jaar te stabiliseren. Vorig jaar zijn 93 bezwaarschriften ingediend in twee grotere zaken, 
waardoor het aantal bezwaarschriften dat jaar hoger lag dan dit jaar. In 2012 zijn dit soort grootschalige 
zaken niet voorgekomen; het grootste aantal bezwaarschriften in éên zaak was zes. Verreweg de meeste 
zaken draaiden om slechts één bezwaarschrift. 

In vergelijking met voorgaande jaren zijn relatief veel bezwaarschriften aangehouden op verzoek van het 
college. In 18 zaken is afgezien van advies omdat het bezwaar is ingetrokken zonder op zitting te komen. 

Als deze 18 bezwaarschriften zouden worden meegeteld, zou sprake zijn van 113 zaken. In deze 18 
gevallen zijn onnodig de zaken ingevoerd in het administratiesysteem van de commissie, worden de 
termijnen bijgehouden en, waar aan de orde, verdagingsbrieven uitgezonden zonder dat uiteindelijk 
advies wordt gegeven door de commissie. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen verzoekt de 
commissie alleen zaken aan te bieden waarvan zeker is dat deze daadwerkelijk op de zitting behandeld 
zullen worden. 
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3 Advisering 

In percentages uitgedrukt heeft de commissie op de volgende wijze geadviseerd: 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
niet-ontvankelijk 16% 18% 9% 19% 10% 18% 19,5% 
deels gegrond 0% 1% 6% 2% 4% 6.5% 1,5% 
gegrond 11% 17% 16% 23% 16% 17.5% 23% 
ongegrond 73% 64% 69% 56% 70% 58% 56% 

Het aantal bezwaarschriften waarbij geadviseerd is het bezwaar gegrond te verklaren is 11 %. 
Het aantal niet-ontvankelijk adviezen is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De zaken die 
doorgestuurd hadden moeten worden naar de rechtbank zijn hierbij dit jaar meegeteld Het 
aantal zaken waarin ongegrond is geadviseerd is iets hoger dan voorgaande jaren. Hoewel de 
motivering van besluiten onderwerp van zorg blijft, lijkt zich hierin een lichte verbetering voor te 
doen. 

Hieronder volgt een overzicht van de door de commissie behandelde zaken. 

Afzien advies 
Onderwerp Aantal Bezwaar niet 

ontvankelijk 
Besluit 
handhaven/ 
ongegrond 

Besluit 
deels 
herroepen 

Besluit 
herroepen/ 
gegrond 

Herziening 
besluit 

Intrekking 
bezwaar 

Overig/ 
loopt nog 

Wet Werk en Bijstand 68 9 49 - 4* 6 - -

verkeersbesluit 4 - 2 - 1 - - 1 
Omgevingsvergunning / WABO 4 3 - 1 - - -
Leerlingenvervoer - - - - - - - -

Apv 3 1 1 - 1 - - -

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

2 - - - - - 2 -

Kwijtschelding belastingen 8 3 4 - 1 - - -
Gehandicaptenparkeerkaart/ 
-plaats 

2 - 1 - 1 - - -

Leges 1 - - - 1 - - -

Subsidie - - - - - - - -

WOB 1 - 1 - - - -

Nadeelcompensatie/ 
Planschade 

- - - - - - - -

Wet Dwangsom - - - - - - -

Handhaving - - - - - - - -
Winkeltijdenwet 1 - - - 1 - - -
Precario - - - - - - - -
Huisnummerbesluit 1 - 1 - - - - -

TOTAAL 95 13 63 - 10 6 2 1 
* waarvan drie als kennelijk gegrond ingebracht door het college 
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Wet werk en bijstand 

Dit jaar zijn 27 zaken behandeld op diverse gebieden, en 68 zaken op het gebied van de Wet werk en 
bijstand. Daarmee is duidelijk dat er een groot verschil is tussen Sociale Zaken en andere terreinen. 
Ook is het aantal WWB-zaken dit jaar weer toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Ter 
vergelijking: in 2008 zijn 40 WWB-bezwaren behandeld, in 2009 waren dit er 47, in 2010 waren het 41 
zaken, en in 2011 waren het 51 zaken. Het aantal behandelde zaken op het gebied van de WWB was 
dit jaar 68, maar het aantal bezwaarschriften dat is ingediend was nog veel hoger. Hoe veel dit exact 
was, is moeilijk na te gaan; zes bezwaren zijn ingetrokken buiten de zitting om, maar een aanzienlijke 
hoeveelheid bezwaarschriften van één indiener bleken in de kern om hetzelfde vraagstuk te gaan als 
andere nog lopende zaken. De commissie heeft deze bezwaarschriften en brieven zoveel mogelijk 
tegelijk behandeld. 59 van deze zaken zijn ongegrond verklaard, vier keer is tot een gegrond advies 
gekomen. In drie daarvan heeft het college zelf om een kennelijk gegrond advies gevraagd. Voor het 
overige waren de zaken niet ontvankelijk of is een nieuw besluit genomen. Het aantal gegrond adviezen 
was vijf in 2010, en zeven in 2011. 

De motivering en het vermelden van de juiste wettelijke grondslag van WWB besluiten laten nog steeds 
te wensen over. Dossiervorming is gebrekkig en zaken blijven onverklaarbaar lang liggen. Dit heeft 
meerdere malen geleid tot een (onnodig) beroep op de Wet dwangsom en daaruit weer voortvloeiende 
bezwaarschriften. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Het aantal Wmo zaken is gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. In 2011 zijn vijf Wmo zaken 
door de commissie behandeld. Dit jaar is dat aantal gedaald naar twee, Het aantal ingekomen 
bezwaren in totaal was zes. Al deze bezwaren zijn zonder advies afgehandeld. Vorig jaar constateerde 
de commissie dat Wmo zaken vaak als gegrond beoordeeld werden door de commissie (in meer dan de 
helft van de gevallen in dat jaar). De commissie constateert dat dit jaar in vier gevallen door het college 
een nieuw besluit is genomen, en dat in twee gevallen het bezwaar na uitleg alsnog is ingetrokken. 

Administratief beroep en legeszaken 

In 2010 heeft de commissie 13 zaken betreffende kwijtschelding van belastingen behandeld. In 2011 
waren dat zeven zaken. Dit jaar waren het acht zaken. Beroepschriften tegen een afwijzing van een 
kwijtscheldingsverzoek hebben sinds 2007 nog niet tot een gegrond advies geleid. Dat is dit jaar voor 
het eerst wel gebeurd. 

Het betrof een uitgebreid advies waarin de belanghebbende op drie punten in het gelijk is gesteld door 
de commissie. Zo was ten onrechte een hersteltermijn geboden omdat de juiste stukken reeds waren 
aangeleverd, was ten onrechte naar een nieuwe periode gekeken naar aanleiding van die herstelbrief, 
en was ten onrechte het vakantiegeld meegewogen in de bepaling van het vermogen. 

Het aantal legeszaken is afgenomen. Waar in 2008 zes zaken zijn behandeld, waren dit er acht in 
2009, negen in 2010 en vijf in 2011. Dit jaar is slechts één zaak behandeld. In voorgaande jaren 
werd dikwijls als grond aangevoerd dat niet aangetoond is dat de legesverordening als geheel 
kostendekkend is, of dat de leges voor bouwvergunningen te hoog zijn in vergelijking met overige 
leges. De jurisprudentie is op dit gebied echter duidelijk, en de enkele zaak van dit jaar had dan 
ook een andere grondslag, namelijk dat een verkeerd artikel uit de tarieventabel van de 
legesverordening was toegepast. De commissie adviseerde bezwaarde in het gelijk te stellen. 



4 Afdoening 

4.1 De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig besl issen 

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Deze 
wet kan tot gevolg hebben dat het college een dwangsom moet betalen als de wettelijke 
beslistermijn overschreden wordt. 

Als gevolg van deze wet zijn enkele beslistermijnen in de Awb ook gewijzigd. De beslistermijn voor 
het afhandelen van bezwaren is verlengd van tien weken - met ingang van de ontvangst van het 
bezwaar - naar twaalf weken met ingang vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen 
van het bezwaarschrift is verstreken (artikel 7:10 Awb). Ook bij verdaging is de termijn verlengd van 
vier naar zes weken. Voorts zijn de mogelijkheden tot verder uitstel van de beslissing op bezwaar 
verruimd. Zo is uitstel mogelijk indien de belanghebbenden hiermee instemmen. 

Dit jaar zijn de zeven bezwaren tegen het afwijzen van een verzoek inzake de Wet dwangsom alleen 
in WWB zaken ingediend. Dit jaar zijn deze zaken in de tabel van hoofdstuk 3 opgenomen in het 
percentage WWB bezwaren. In 2013 worden deze bezwaren weer apart meegeteld. 

4.2 Termijn van afdoening 

Ontvangst 
bezwaar > 
advies 

2011 2012 

< 12 weken 62% 3 1 % 
1 2 - 18 weken 2 1 % 43% 
> 18 weken 17% 26% 

In alle gevallen waarin het nemen van de beslissing op bezwaar niet binnen de termijn van 12 weken 
gehaald is heeft het college een verdagingsbesluit verzonden aan de bezwaarmaker. 

Opgemerkt moet worden dat in 2012 is gemonitord vanaf het moment van ontvangst van het 
bezwaar. Dit levert een vertekend beeld op, omdat een bezwaar ook aan het begin van de 
bezwaartermijn (welke zes weken duurt) kan zijn ingediend. De termijnen in de Wet dwangsom gaan 
pas lopen na afloop van de bezwaartermijn. In werkelijkheid zullen de termijnen hierdoor beter zijn 
dan in deze tabel zijn weergegeven. Vanaf 2013 worden de termijnen op de juiste manier 
gemonitord in het nieuwe computersysteem van het secretariaat. 

Een bijzonder aandachtspunt van de commissie is het adviseren en afhandelen van 
bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen. Desondanks is in 2012 de doorlooptijd achteruit 
gegaan ten opzichte van 2011. De reden kan liggen in het niet tijdig rijp zijn voor zitting van 
bezwaarschriften vanwege een ambtelijke heroverweging. In 2011 heeft de commissie 32 
hoorzittingen gehouden (bij 106 bezwaarschriften). In 2012 waren dit er 24 (bij 95 bezwaarschriften). 
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De periode tot uitbrengen van het commissieadvies en de periode tot het nemen van de beslissing op 
bezwaar is in 2012 nog niet apart gemonitord. Dit kan de nodige informatie verschaffen over het proces. 

Zoals in hoofdstuk 2 besproken is het aantal zaken iets minder dan vorig jaar. In totaal is in 74% van de 
zaken binnen 18 weken geadviseerd. Opgemerkt moet worden dat de vertraging in de doorlooptijden 
verband houdt met het plannen van zaken op de hoorzitting. Zodra de hoorzitting geweest is stelt de 
commissie binnen vier weken een advies op. Enige uitzondering op deze regel wordt gevormd door zaken 
die zijn aangehouden. Het inplannen van extra hoorzittingen en het goed bijhouden van het opschorten van 
de termijn in overleg met bezwaarmaker zijn mogelijke oplossingen om de doorlooptijden weer te verkorten. 
Daarnaast had het college in 2012 meer tijd nodig om stukken te verzamelen en een toelichting te schrijven. 

Het streven om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden is ook de reden dat de commissie korte 
termijnen aanhoudt wat betreft het aanleveren van nadere informatie. De strakke termijnen hebben niet 
voorkomen dat de termijn van twaalf weken voor het uitbrengen van een advies niet altijd werd gehaald. 

De vergelijking met voorgaande jaren wordt duidelijk in bijlage 2 ("doorlooptijden") bij dit verslag. Als 
kanttekening moet opgemerkt worden dat de in de tabel gegeven doorlooptijden in 2011 zijn aangepast naar 
de termijnen zoals deze genoemd worden in de Wet dwangsom. Dit leidt tot een meer inzichtelijk beeld van 
de prestaties binnen de wettelijk vastgestelde behandeltijd. 

Het beeld verandert wanneer gekeken wordt naar de termijn tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en 
de datum van de beslissing op bezwaar: 

Ontvangst 
bezwaar > 
Beslissing op 
bezwaar 

2011 2012 

< 1 2 weken 23% 0% 
1 2 - 18 weken 40% 26% 
> 1 8 weken 37% 74% 

Hoewel niet gerekend wordt vanaf het eind van de bezwaartermijn maar vanaf het moment van ontvangst 
van het bezwaar, valt op dat in 2012 geen van de beslissingen binnen de wettelijke termijn van twaalf weken 
is genomen. In 26% van de gevallen is wel binnen de verlengde termijn (na verdaging) van 18 weken 
besloten. In 74% van de gevallen is een beslissing op bezwaar genomen nadat de termijn in de zin van de 
Wet dwangsom is verstreken. 18 weken is een tijdsbestek van zo'n 4,5 maanden. Bijlage 2 laat zien dat in 
2010 in 72% van de zaken pas na 4 maanden of meer werd besloten. Ook hier was 2011 een 
uitzonderingsjaar. 

De commissie merkt op dat in veel gevallen zaken zijn aangehouden met toestemming van de bezwaarde, 
omdat een oplossing buiten de bezwaarprocedure mogelijk leek. Het opschorten van de termijn met 
toestemming van de bezwaarde is niet meegenomen in de tabel omdat dit nu nog niet goed geregistreerd 
kan worden. Hetzelfde geldt voor monitoren vanaf einde bezwarentermijn in plaats van moment van 
binnenkomst bezwaar. Een nieuwe versie van het computersysteem zal hier in 2013 een accurater beeld 
van geven. 

Tenslotte merkt de commissie op dat sinds 2011 de adviezen direct door het secretariaat worden 
toegezonden aan zowel het college als de bezwaarmaker, teneinde deze op de hoogte te stellen van het 
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advies van de commissie aan het college. Hierdoor is de bezwaarmaker tussentijds op de hoogte van de 
volgende stap en kan een eventuele lange wachttijd op de beslissing op bezwaar acceptabeler zijn voor de 
bezwaarmaker. 

5. Beroepschriften 

jaar aantal 
2006 11 
2007 10 
2008 7 
2009 9 
2010 13 
2011 7 
2012 13 

Alvorens de beroepzaken inhoudelijk te bespreken moet opgemerkt worden dat één bezwaarmaker, van wie 
dit jaar 29 zaken in de commissie zijn behandeld, bijna evenveel keer ook in beroep is gegaan. In een aantal 
gevallen is het beroepschrift door de Rechtbank 's-Gravenhage niet ontvankelijk verklaard omdat de 
griffierechten niet waren voldaan. Omdat niet inhoudelijk op deze zaken is ingegaan, en teneinde het beeld 
van de advisering door de commissie niet te veel te vertroebelen, zijn deze niet ontvankelijk-beroepen hier 
niet meegenomen. 

In 2010 is 13 keer beroep ingesteld, hetgeen een stijging was ten opzichte van voorgaande jaren. In 2011 
was het aantal ingestelde beroepschriften weer terug op het oude niveau, en dit jaar is wederom 13 keer 
beroep ingesteld. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de zaken (ook die zijn ingesteld in 
voorgaande jaren) waarin inmiddels door het secretariaat een afschrift van de uitspraak is ontvangen. In de 
kolom uitspraak in beroep is weergegeven wat de uitspraak was naar aanleiding van de beslissing van het 
college (conform het advies van de commissie of contrair aan het advies). 

In 2012 heeft de rechter in negen van de 13 zaken anders geoordeeld dan de commissie. Hierbij dient 
aangetekend te worden dat het college vaak alsnog op advies van de commissie de motivering van een 
besluit heeft aangepast of nader onderzoek heeft gedaan, waardoor de beoordeling door de rechter anders 
uit kan pakken. In drie van de aan de rechter voorgelegde gevallen is het college contrair gegaan aan de 
commissie, waarna de rechter het college in het gelijk stelde. In vier gevallen heeft de rechter conform het 
advies van de commissie besloten. 

De 13 ingediende beroepschriften waren als volgt verdeeld: acht keer is een beroepschrift ingediend op het 
gebied van de WWB, één zaak betrof een beroep op de Wet dwangsom in een WWB-zaak, één beroep is 
aangespannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, en één maal betrof het een zaak op het gebied 
van de Algemene plaatselijke verordening. Ook is een beroep ingediend tegen een huisnummerbesluit en de 
locatie van een bushalte (verkeersbesluit). Ook hier zijn de zaken op het gebied van de WWB weer 
oververtegenwoordigd. 

11 



6. Bestuurlijk overleg 

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben naast het regulier overleg over het jaarverslag twee maal 
nader overleg gevoerd met de portefeuillehouder. Eenmaal samen met vertegenwoordigers van 
Servicepunt71 ter kennismaking en ter bespreking van de eerste knelpunten bij de overgang naar 
Servicepunt71, eenmaal alleen met de portefeuillehouder over de toenemende knelpunten in de organisatie 
van het secretariaat en toegenomen zorg over de behandeling van WWB-zaken door het Team Werk en 
Inkomen. 

Dat laatste overleg heeft begin 2013 geleid tot een aantal verbeterpunten in zowel de organisatie van het 
werkproces door Servicepunt71 als door toegezegde verbeteringen door het Team Werk en Inkomen. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

1. Ondersteuning 
Allereerst is in 2012 de ondersteuning voor de commissie gewijzigd. Conform aanbeveling van de commissie 
is een scheiding gemaakt in de administratieve en de inhoudelijk adviserende taken. Dit moest in het begin 
wel worden ingeregeld. De secretaris is geen tijd meer kwijt aan administratieve taken. 
Hierdoor is ruimte ontstaan voor verbetering van de inhoudelijke voorbereiding van de hoorzittingen. De 
commissie vraagt hiervoor extra aandacht. 

2. Doorlooptijden 
Het aantal bezwaarschriften is weliswaar minder groot dan in voorgaande jaren, maar door het beperkt 
aantal grote zaken met meerdere bezwaarschriften is uiteindelijk het aantal zaken dat ter zitting is behandeld 
ongeveer gelijk gebleven. 
De doorlooptijden zijn een belangrijk aandachtspunt. Deze zijn in vergelijking met 2011 langer geworden. 
Om de doorlooptijden beter op orde te krijgen is een aantal maatregelen aan te bevelen: 

Inplannen van extra zittingen waar nodig. Daartoe moeten voldoende zaken rijp zijn voor 
behandeling en de stukken tijdig (binnen de afgesproken termijn) worden aangeleverd. 
Zoveel mogelijk accepteren van de planning van de zittingen en niet op het laatste moment 
verzoeken om uitstel door het college. 
Monitoren van de doorlooptijden op basis van de wettelijke termijnen, onder meer rekening houdend 
met het einde van de bezwarentermijn en het opschorten van de termijn in overleg met 
bezwaarmaker. De gegevens kunnen op dit moment nog een vertekend beeld geven. 

3. Ambtelijke heroverweging 
Het is positief dat zaken ambtelijk heroverwogen worden als er bezwaar is ingediend, hoewel een 
zorgvuldige afweging voordat het besluit genomen wordt nog beter is. Het heeft de voorkeur dit in een 
eerder stadium van de procedure te doen, zo mogelijk zelfs nog vóórdat het bezwaar ter behandeling aan de 
commissie wordt aangeboden. Dat maakt het plannen van de hoorzittingen niet altijd even gemakkelijk. Het 
secretariaat moet overzicht kunnen houden over aangehouden zaken (zowel voor de zitting als tijdens of na 
de zitting) en zaken welke wel op zitting behandeld moeten worden, zeker nu het secretariaat ook belast is 
met het bijhouden van de termijnen in de zin van de Wet dwangsom. Bovendien worden nog steeds zaken 
door zowel de vertegenwoordigers van het college als de leden van de commissie en het secretariaat 
voorbereid welke uiteindelijk vlak voor zitting ingetrokken worden. De commissie geeft daarom het college in 
overweging de huidige procedure onder de loep te nemen. 

Het belang van bezwaarmaker dient daarbij in het oog gehouden te worden. Deze is vanzelfsprekend het 
meest gebaat bij een snelle en voortvarende heroverweging cq afhandeling van zijn bezwaar. 

4. WWB 
De commissie vraagt opnieuw aandacht voor de kwaliteit van WWB-besluiten. Hoewel het verweer bij de 
commissie meestal op orde is, blijft de motivering van de primaire besluiten een zorgpunt. Voorts is niet altijd 
de (correcte) wettelijke grondslag vermeld. Ook zijn de dossiers niet altijd compleet. Regelmatig moet ter 
zitting een reconstructie van dossier en motivering van het besluit plaatsvinden. Dat is niet steeds uit te 
leggen aan bezwaarmaker en het levert een onevenredige belasting van de commissie op. De commissie 
kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat het accent bij het Team Werk en Inkomen ligt op productie 
en reparatie in bezwaar. 
De begin 2013 gemaakte afspraken moeten hierin verbetering brengen. 

5. Beleidsregels 
De commissie wijst erop dat in enkele gevallen beleidsregels niet duidelijk te vinden zijn op de website van 
de gemeente (het betreft hier voornamelijk de verwijzing naar de landelijke database). De beleidsregels 
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moeten voor een ieder gemakkelijk te vinden zijn. Mogelijk kan een duidelijker overzicht met directe links 
naar de vindplaats in het landelijke systeem gemaakt worden. Ook is dit jaar één maal voorgekomen dat de 
betreffende beleidsregels helemaal niet op de landelijke database waren opgenomen. 
Onduidelijkheid was er over de wijze waarop en de mate waarin harmonisatie heeft plaats gevonden van de 
beleidsregels in het kader van de WWB. 

6. Dossiers 
De commissie ziet graag dat alle voor de zaak relevante stukken worden aangeleverd in de vorm van een 
compleet en chronologisch opgebouwd procesdossier. Het komt thans vaak voor dat relevante stukken nog 
ontbreken. Het aanleveren van volledige en overzichtelijke procesdossiers verdient daarom de aandacht. 

Bijgevoegd zijn drie bijlagen met jaaroverzichten van respectievelijk de afhandeling van geagendeerde 
zaken, de doorlooptijden en de beroepzaken. 

7 Bijlagen 

April 2013 

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, 

Voorzitter, Secretaris f 
IJ. J>BaRerr 

Mr. R.P.TÏ1. Elshoff Mr. IJ. J>Bakema 
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Rekenkamer Leiderdorp 
Gemeentehuis 

Statendaalder 1 – 2353 TH Leiderdorp 
Postbus 35 – 2350 AA Leiderdorp 
e-mail: rekenkamer@leiderdorp.nl 

 
 
 
Aan:  
Gemeenteraad Leiderdorp, 
College van burgemeester en wethouders 
 
 
Betreft:  
Aanbieding rapport Rekenkameronderzoek Navolging van besluiten, toezeggingen en 
moties door het college van Burgemeesters en Wethouders, 
 
 
 
 

Leiderdorp, 20 november 2013 

 
 
Geachte leden van de Raad, geachte leden van het College,  
 
Hierbij bieden wij u het rapport aan van het onderzoek naar de navolging van besluiten, 
toezeggingen en moties door het college van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeente Leiderdorp.  
Het onderzoek is in de loop van 2013 uitgevoerd door KPlusV.  
 
Het rapport beoogt antwoord te geven op de hoofdvraag, namelijk: 
'Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden 
uitgevoerd, werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad 
adequaat over de realisatie geïnformeerd?' 
 
Aan het rapport is toegevoegd de ambtelijke schriftelijke reactie van het college van 
BenW. 
 
Het rapport zal gepresenteerd worden op de presentatieavond van 15 januari 2014.  
 
Ten slotte willen wij de medewerkers binnen de gemeente Leiderdorp van harte 
bedanken die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van dit rapport.  
 
 
Hoogachtend, 
 
namens de Rekenkamer Leiderdorp,  
 
 
 
 
 
Joherlia van Veldhuizen 
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1 Inleiding 

Aanleiding en vraagstelling 

De raad neemt het hele jaar door besluiten, stelt beleidskaders vast en oefent het budgetrecht 

uit, leidend tot een verplichting tot uitvoering van het college. Raadsvoorstellen van het college 

worden al dan niet geamendeerd. Er zijn initiatiefvoorstellen door de raad(sfractie(s)) en er 

worden schriftelijke of mondelinge vragen door het college beantwoord. Tot slot doet het college 

toezeggingen tijdens de commissie- of raadsbehandelingen. Het navolgen van deze besluiten 

en het binnen redelijke termijnen nakomen van toezeggingen raakt de effectiviteit van het 

politieke bestuur en de werking van het dualisme in de gemeente. De raad moet er op kunnen 

vertrouwen dat het college haar toezeggingen nakomt en de raadsbesluiten navolgt. Het gaat 

om informatie die de raad nodig heeft of nodig denkt te hebben voor de kaderstellende of de 

controlerende rol. 

 

Uit de raad kwamen van enkele raadsleden signalen dat er wel eens iets mis gaat bij de 

navolging van toezeggingen en verplichtingen. Hierbij zijn een aantal voorbeelden en situaties 

genoemd. Mede aan de hand van deze signalen is de Rekenkamer Leiderdorp een onderzoek 

gestart. Dit onderzoek is gericht op de navolging van raadsbesluiten en het nakomen van 

toezeggingen aan de raad binnen de gemeente Leiderdorp alsmede op welke wijze dit door het 

college is geborgd. Hierbij is de vraag of de hiertoe genomen maatregelen toereikend zijn voor 

dit doel en of deze maatregelen in de praktijk ook worden toegepast en leiden tot het gewenste 

resultaat. Tevens vraagt de Rekenkamer zich af of het college de raad adequaat informeert over 

de realisatie van de besluiten en toezeggingen. 

 

In de onderzoekopzet is als doelstelling beschreven:  

 

'Het onderzoek moet de raad informatie opleveren over de kwaliteit van dit - voor haar 

functioneren - belangrijke proces (de navolging van raadsbesluiten en het nakomen van 

toezeggingen aan de raad, alsmede de informatievoorziening hierover aan de raad) en 

bijdragen aan verbetering.'  

 

Op basis van deze doelstelling formuleert de Rekenkamer de volgende hoofdvraag: 

'Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden uitgevoerd, 

werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad adequaat over de 

realisatie geïnformeerd?' 

 

Deze hoofdvraag van de Rekenkamer is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen (zie  

bijlage 2). 

 

Onderzoeksverantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau KplusV
1
 in opdracht van de Rekenkamer 

Leiderdorp. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie, interviews en een 

workshop. Voor het onderzoek is een normenkader opgesteld door de Rekenkamer waaraan de 

resultaten van het onderzoek zijn getoetst (bijlage 3). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 

april 2013 tot en met juli 2013, gevolgd door een handelingsonderzoek begin september 2013. 

                                                           
1
 Postbus 60055, 6800 JB Arnhem, Velperplein 8, 6811 AG Arnhem, Telefoon (026) 355 13 55, Fax (026) 355 13 99, 

info@kplusv.nl, www.kplusv.nl 
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Het onderzoek is gestart met het vormen van een globaal kwantitatief beeld over de navolging 

van verplichtingen uit moties en toezeggingen op basis van de verslagen van vergaderingen 

van de raad en van raadscommissies van de jaren 2010, 2011 en 2012, alsmede de tijdens de 

vergaderingen door de griffie opgestelde afsprakenlijsten. Aan de hand van deze 

documentstudie is van ieder jaar in de periode 2010 – 2012 de navolging van 10 verplichtingen 

uit moties en 15 toezeggingen geïnventariseerd (bijlage 4). Op basis van de bij in totaal 77 

toezeggingen en verplichtingen behorende documentatie zijn aspecten als bijvoorbeeld gestelde 

termijn, termijnoverschrijding en tussentijdse berichtgeving over de stand van zaken 

opgenomen in een tabel (bijlage 4). 

 

In het onderzoek is vervolgens casuïstiek onderzocht die de gang van zaken en daarvan de 

achtergronden beschrijft. Daarbij is op basis van de documenten van 12 verplichtingen of 

toezeggingen, genomen uit de geïnventariseerde 77 van het kwantitatief overzicht, het proces 

van uitvoering onderzocht (bijlage 5). Per wethouder zijn een toezegging en een verplichting 

geselecteerd waar 'iets' mee was (niet nagekomen, te laat nagekomen of slechts gedeeltelijk 

nagekomen) en één case waarbij de uitvoering is gegaan zoals dit was afgesproken. Op 

verzoek van de rekenkamer is daaronder de opvolging van de aanbevelingen uit het 

Rekenkameronderzoek naar subsidieverwerving onderzocht. 

 

Er is in de casuïstiek gekeken hoe het proces van navolging is georganiseerd door middel van 

procedures, werkafspraken, administratieve organisatie en procesbeheersing. Voorts is op basis 

van de documenten de inhoud en de doorlooptijd van navolging bestudeerd: vanaf de (eerste) 

bespreking in de raad waarbij een verplichting of toezegging is aangegaan door het college, tot 

en met de definitieve uitvoering of besluitvorming en de berichtgeving daarover (aan de raad).  

 

Als onderdeel van de casestudie zijn gesprekken gehouden met bij de cases betrokken 

functionarissen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. In deze gesprekken is gevraagd naar de 

achtergrond van de case, is nagegaan hoe het proces is verlopen en of hetgeen wij in 

documenten hebben aangetroffen juist en volledig is. Tevens zijn de aspecten die bij de 

doorlooptijd voor de navolging een rol hebben gespeeld in de interviews aan de orde gesteld.  

De lijst met geïnterviewden is als bijlage 6 opgenomen. 

 

Tot slot is een workshop in de vorm van een handelingsonderzoek georganiseerd met als 

deelnemers zowel de bestuurlijk en ambtelijk bij de cases betrokken functionarissen als een 

vertegenwoordiging van raadsleden. In deze workshop zijn de deelnemers met elkaar in dialoog 

gegaan over de casuïstiek. De deelnemers hebben tijdens de workshop kunnen reageren op 

elkaars reconstructies beoordeling en beleving. Op deze wijze wordt een verduidelijking van de 

verschillende perspectieven verkregen.   

 

Leeswijzer 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek. Hoofdstuk 2 bevat de bevindingen uit 

het onderzoek, de algemene gegevens over de nakoming en doorwerking gedurende de 

afgelopen drie jaar en een aantal cases. In hoofdstuk 3 wordt de analyse gemaakt: de 

onderzoeksvragen worden beantwoord en de bevindingen getoetst aan het opgestelde 

normenstelsel. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en leerpunten die op basis van het onderzoek 

door de Rekenkamer zijn geformuleerd, alsmede de aanbevelingen. 
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2 Bevindingen 

2.1 Algemeen 
Er zijn voor het onderzoek in aselect 77 items van in totaal 151 items in de betreffende jaren 

geïnventariseerd waar sprake was van een toezegging
2
 door de portefeuillehouder, dan wel een 

verplichting
3
 door de raad aan het college. Deze items zijn genomen uit de verslagen van de 

raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen in de jaren 2010, 2011 en 2012. De 

volgende aspecten zijn geïnventariseerd: 

 jaar en maand; 

 beleidsterrein; 

 portefeuillehouder; 

 categorie (toezegging, verplichting); 

 gevraagde actie college; 

 gestelde termijn; 

 opvolging; 

 werkelijke termijn van opvolging; 

 wijze van opvolging (direct, indirect); 

 wijze van terugkoppeling aan de raad; 

 tussentijdse informatie voortgang aan de raad; 

 informatie bij niet tijdige opvolging aan de raad; 

 informatie bij geen opvolging aan de raad. 

 

De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van informatie in de beschikbare 

documenten. De mate en manier van opvolging en terugkoppeling naar de raad is bepaald aan 

de hand van deze informatie. Daarbij zijn de onderzoekers er van uitgegaan dat een toezegging 

of verplichting is nagekomen indien door het betreffende lid van het college of door het college 

de uitkomst van zijn/haar actie aan de raad is meegedeeld of aangeboden. Van een 

gedeeltelijke navolging was sprake indien de uitkomst niet volledig de toezegging of verplichting 

dekte. De gegevens laten het volgende beeld zien. 

 

2.1.1 Toezeggingen 

Toezeggingen worden door een portefeuillehouder gedaan in de raad. Het zijn acties die de 

portefeuillehouder zegt uit te zullen voeren en daarover de raad te informeren. Toezeggingen 

worden mondeling gedaan tijdens de vergaderingen, door de voorzitter van de vergadering als 

afspraak samengevat en door de griffie vastgelegd en bijgehouden op een lijst.  

 

De aard van de toezeggingen is divers. Het meest voorkomend zijn toezeggingen voor het doen 

van nader onderzoek, het geven van nadere informatie of onderbouwing, het opstellen van 

notities, nota's of raadsvoorstellen over een specifiek onderwerp, het wijzigen van voorstellen, 

het organiseren van bijeenkomsten of het uitvoeren van bepaalde activiteiten. 
 

                                                           

2
 Voor een definitie van het begrip toezegging wordt verwezen naar de begrippenlijst 

3
 Voor een definitie van het begrip verplichting wordt verwezen naar de begrippenlijst 
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Toezeggingen naar herkomst 

Herkomst  2010 2011 2012 Totaal Percentage 

(totaal) 

Commissie 

Bestuur&Maatschappij 

4 6 4 14 29,8 

Commissie Ruimte 4 5 4 13 27,7 

Regiowerkgroep  0 1 1 2 4,3 

Raadsvergaderingen 8 3 7 18 38,3 

 

De meeste toezeggingen worden gedaan in de raadcommissies (57,5%), in ieder van de beide 

commissies in het onderzoek evenveel. Daarnaast worden in de raad 38,3% van de 

toezeggingen gedaan. 

  

Nakoming van toezeggingen
4
 

 2010 2011 2012 Totaal Percentage 

(totaal) 

Nagekomen binnen 

gestelde termijn 

8 10 11 29 61,7 

Nagekomen buiten 

gestelde termijn 

5 3 3 11 23,4 

Nagekomen geen 

termijn gesteld 

0 0 1 1 2,1 

Gedeeltelijk 

nagekomen 

2 1 0 3 6,4 

Niet nagekomen 1 1 1 3 6,4 

 

Toezeggingen worden in zijn algemeenheid nagekomen, ruim 87%. Een klein deel is slechts 

gedeeltelijk nagekomen, er ontbreken in de navolging objectief gezien onderdelen van de 

toezegging. Dit was echter voor de raad geen aanleiding voor nieuwe vragen of het doen van 

aanvullende toezeggingen door de portefeuillehouders.  

                                                           

4
 Zie de begrippenlijst voor toelichting op de gehanteerde begrippen  
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Bijna 25% van de toezeggingen is pas nagekomen nadat de oorspronkelijk gestelde termijn was 

verstreken. Hiervan zijn vijf toezeggingen van wethouder Maat (twee keer jongerenbeleid, een 

keer milieu, een keer groenvoorziening en een keer openbare ruimte), drie toezeggingen van 

wethouder Zilverentant (een keer volkshuisvesting, een keer onderwijs, een keer sport), twee 

keer wethouder van der Eng (twee keer financiën) en één van wethouder Wassenaar (Wmo). 

De vertraging in de navolging varieert van een maand na de oorspronkelijke datum tot meer dan 

een jaar later. Over de vertragingen is de raad, met uitzondering van twee gevallen, ingelicht 

waarbij de reden voor vertraging werd gegeven alsmede een nieuwe termijn voor afdoening 

werd voorgesteld. 

 

Drie toezeggingen (6,4 %) zijn niet nagekomen binnen de termijn van de eerste fasen van het 

rekenkameronderzoek (tot en met juli 2013): 

 startnotitie stand van zaken kerntaken- en toekomstdiscussie voor begrotingsbehandeling 

(wethouder Zilverentant, juni 2010); 

 stuk over de gewenste kostendekkendheidspercentages van leges, ter bespreking in 

commissie voor de Kadernota (wethouder Van der Eng, november 2011)
5
; 

 voorstel van Wereldhave met afwijkingen ten opzichte van het Centrumpleinplan (wethouder 

Wassenaar, april 2012). 

 

Bij alle drie de niet-navolgingen werd de raad hierover ingelicht. Bij de eerste twee door middel 

van een schrijven waarin het college uitlegde waarom de toezegging niet meer nagekomen zou 

worden (overlap met andere initiatieven), bij de derde toezegging dat de navolging ernstig 

vertraagd werd door uitloop van werkzaamheden van de betrokken private partij, zodat een 

nieuwe eindtermijn (vallend na de onderzoeksperiode) werd voorgesteld.  

 

2.1.2 Verplichtingen uit moties 

Naast toezeggingen van de portefeuillehouders om bepaalde actie te ondernemen zijn er door 

de raad aan het college of de portefeuillehouder opgedragen acties, de verplichtingen. Deze 

komen tot stand door middel van moties die door de raad worden aangenomen en uit de 

prestatieafspraken die de raad met het college maakt tijdens de begrotingsbehandeling. Hierbij  

moet worden opgemerkt dat op basis van de Gemeentewet het college strikt genomen niet 

verplicht is door de raad aangenomen moties over te nemen
6
. Verplichtingen uit amendementen 

zijn niet opgenomen in het onderzoek, omdat deze door de griffie, of onder toezicht van de 

griffie, worden verwerkt in de raadsbesluiten zelf.
7
  

 

Ook de verplichtingen zijn divers. De verplichtingen betreffen vooral het opstellen van nota's en 

raadsvoorstellen, het doen van (evaluatie)onderzoek, het nader informeren van de raad en een 

enkele keer het zoeken van andere financiële dekking dan voorgesteld. 

 

 

 

 

                                                           

5
 Inmiddels is een notitie hierover gereed en besproken met de raadscommissie 

6
 In het onderzoek is het  gedurende de onderzoeksperiode niet aangetroffen dat het college de raad heeft medegedeeld   

   een motie niet te zullen uitvoeren 

7
 Bron: interview griffie 
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Nakoming van verplichtingen uit moties
8
 

 2010 2011 2012 Totaal Percentage 

(totaal) 

Nagekomen binnen 

gestelde termijn 

5 5 4 14 46,7 

Nagekomen buiten 

gestelde termijn 

2 1 1 4 13,3 

Nagekomen, geen 

termijn gesteld 

1 1 2 4 13,3 

Gedeeltelijk 

nagekomen 

1 2 3 6 20,0 

Niet nagekomen 1 1 0 2 6,7 

 

Twee verplichtingen zijn niet nagekomen binnen de termijn waarin het onderzoek is uitgevoerd. 

Dit is 6,7% van het aantal geïnventariseerde verplichtingen, ongeveer gelijk aan het percentage 

niet nagekomen toezeggingen ( 6,4% niet) in de inventarisatie. In vergelijking met toezeggingen 

is het deel van de verplichtingen dat binnen de gestelde termijn wordt nagekomen kleiner 

(46,7% van de verplichtingen tegenover 61,7% van de toezeggingen). Daarbij moet worden 

opgemerkt dat aan een groter deel van de verplichtingen geen termijn is toegekend (13,3% van 

de verplichtingen tegenover 2,1% van de toezeggingen). Dit resulteert er in dat uiteindelijk 

13,3% van de verplichtingen buiten de termijn wordt nagekomen, tegenover 23,3% van de 

toezeggingen. De niet tijdigheid van de verplichtingen varieert van acht dagen na einddatum 

(notitie doorontwikkeling CJG Leiderdorp) tot ruim anderhalf jaar (onderzoek wateroverlast 

Zijlkwartier). In de overige cases is de vertraging minder dan een half jaar. In drie cases is er 

geen tussentijdse berichtgeving over de vertraging. Van de verplichtingen is 20% objectief 

gezien slechts gedeeltelijk nagekomen. Dit is beduidend meer dan bij de toezeggingen (6,4% 

gedeeltelijk nagekomen). 

 

Twee verplichtingen zijn (binnen de onderzoekstermijn) niet nagekomen: 

 organiseren lokale klimaattop, op basis van een motie ingediend tijdens de 

begrotingsbehandeling in november 2010, wethouder Maat; 

 De organisatie van een lokale klimaattop is niet gebeurd, omdat hiervoor bij de lokale 

partners geen belangstelling was. Het college heeft de raad over het gebrek aan 

belangstelling geïnformeerd in maart 2011. Ondanks dat de bijeenkomst materieel niet is 

georganiseerd kan wel worden gesteld dat de motie is afgedaan. 

 uitwerking van een kader met betrekking tot prestatieafspraken met gesubsidieerde 

instellingen om sturing op outputfinanciering mogelijk te maken, motie bij de behandeling 

van de subsidieverordening maart 2011, wethouder Wassenaar.  

 

Voor de uitwerking van het kader voor de subsidieverstrekking heeft het college de raad in 

maart 2012 gevraagd om nader beraad over de motie. De eerste uitwerking is inmiddels in 2013 

wel aan de raad verstuurd, maar valt buiten de onderzoeksperiode. 

 

2.2 Cases 
Op basis van het overzicht van de 77 geïnventariseerde items zijn 12 cases gekozen voor 

verdere verdieping. Het gaat om cases van alle wethouders waarbij per wethouder een 

                                                           

8
 Zie de begrippenlijst voor toelichting op de gehanteerde begrippen 
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toezegging en een verplichting is gekozen waar 'iets' mee was (niet nagekomen, te laat 

nagekomen of slechts gedeeltelijk nagekomen) en één case waarbij de uitvoering is gegaan 

zoals dit was afgesproken. Dit om te onderzoeken waarin deze verschillen van de casus waarin 

het niet goed ging en aldus te kunnen leren. Een van de cases betreft op verzoek van de 

rekenkamer de opvolging van de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar 

subsidieverwerving. Dit leidt tot de volgende twaalf cases: 

 

Aanleiding Datum Gevraagde actie college Betrokken 

portefeuillehouder 

Motie 

prestatieafspraak 

3/5 november 2010 Leveren van een integrale sportnotitie. Zilverentant 

Motie 3/5 november 2010 Afronding evaluatie subsidiebeleid voor 

kerntakendiscussie. 

Wassenaar 

Motie 14 maart 2011 Uitwerking motie subsidiebeleid met 

betrekking tot prestatieafspraken met 

gesubsidieerde instellingen om sturing op 

outputfinanciering mogelijk te maken. 

Wassenaar 

Motie 3/5 november 2010 Een overzicht verstrekken waarop duidelijk 

wordt welke projecten uit de nota 'Van klei 

naar kunst' men in de periode 2011 tot en met 

2014 nog vanuit de reserve kunst en cultuur 

zal gaan uitvoeren en op welke wijze men het 

afschaffen van de 1%-regeling gaat 

opvangen.  

Maat 

Toezegging 7 december 2011 Notitie verstrekken over welke scholen (met 

naam van de school) geen verzuim melden, 

waarom niet en wanneer zij dat wel willen 

gaan doen. En een voorstel aan de hand 

waarvan de raad kaders kan stellen ten 

aanzien van leerplichthandhaving en 

voortijdig schoolverzuim. Dit betreft een 

uitwerking van de aanbevelingen van het 

rapport van de regionale Rekenkamers over 

de uitvoering van de leerplicht. 

Zilverentant 

Motie 30 mei 2011 Onderzoek naar de oorzaken van de 

wateroverlast in het Zijlkwartier uitvoeren en 

een uitvoerings- en dekkingsvoorstel 

voorleggen aan de raad. 

Maat 
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Aanleiding Datum Gevraagde actie college Betrokken 

portefeuillehouder 

Motie 11 november 2011 Informeren raad over de ontwikkelingen  

bij 'het Warenhuis' en met een voorstel ten 

aanzien van de mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen vanuit Leiderdorps 

perspectief te komen, opdat de raad hierover 

een uitspraak kan doen. 

Maat 

Toezegging 30 november 2011 Leveren stuk over de gewenste 

kostendekkendheidspercentages van leges. 

Van der Eng 

Motie 14 mei 2012 De verbetering van de uitvoering van 

gemeentelijke asbesttaken. 

 

Wassenaar 

Toezegging 23 januari 2012 Toelichten nakoming aanbevelingen 

Rekenkamerrapport met betrekking tot 

subsidieverwerving. 

Van der Eng 

Motie November 2011 Evaluatie burgerparticipatie. Van der Eng 

Motie November 2012 Inzicht geven in de mogelijkheden om 

leegstaande kantoorlocaties te gaan 

herbestemmen tot woninglocaties. 

Zilverentant 

 

Van deze cases zijn de documenten onderzocht en zijn interviews gehouden die nader zicht 

geven op de uitvoering van de navolging. De beschrijvingen van de cases zijn als bijlage 5 bij dit 

rapport opgenomen. 

 

2.3 Opzet en beheersing van het proces 
Het proces voor opvolging van verplichtingen en navolging van toezeggingen is gebaseerd op 

de schriftelijke documentatie van de vergaderingen van de raad, respectievelijk de 

raadscommissies. De verplichtingen voor het college komen voort uit moties die worden 

ingediend. Deze worden schriftelijk ingediend en geven behalve de inhoudelijke strekking van 

de verplichting ook een termijn waarop daaraan moet zijn voldaan. De verplichtingen vormen 

daarmee een leidraad voor de afhandeling.  

 

Voor toezeggingen die door de leden van het college worden gedaan staande de vergadering 

geldt dat hiervan een schriftelijke notitie wordt gemaakt. Daarmee liggen ook de (mondelinge) 

toezeggingen schriftelijk vast. In principe geeft de voorzitter aan het eind van een agendapunt 

aan welke toezeggingen zijn gedaan. Uit de interviews blijkt echter dat dit door de verschillende 

voorzitters niet altijd op dezelfde manier gebeurt. Toezeggingen worden niet door altijd door de 

voorzitter herhaald of uitgesproken. Soms gebeurt het aan het eind van een agendapunt, soms 

aan het eind van de vergadering, soms alleen in het verslag. Toezeggingen die door de 

voorzitter zijn samengevat worden door de griffie op een lijst genoteerd. Wanneer een voorzitter 

niet samenvat of gedane toezeggingen niet uitspreekt worden toezeggingen veelal wel 

genoteerd door de griffie. Volgens de geïnterviewden is het hierdoor niet altijd duidelijk welke 

punten wel en welke toezeggingen niet op de lijst komen. 
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In deze lijst wordt de volgende informatie opgenomen: 

 herkomst; 

 datum toezegging; 

 onderwerp en taak; 

 stand van zaken; 

 verantwoordelijk; 

 termijn. 

 

In sommige gevallen bevat de lijst ook een overzicht van ingediende moties. Dit is echter niet 

structureel. Sinds begin 2013 is de inhoud van de lijst van toezeggingen aangepast. De kolom 

'stand van zaken' is vervangen door de kolommen 'realisatie' en 'afgedaan'. Tevens worden de 

moties sedertdien structureel opgenomen in deze lijst.  

 

In de interviews wordt het gebruik van de lijst van toezeggingen als werkwijze nuttig genoemd, 

maar worden enkele kanttekeningen gemaakt. De eerste kanttekening is dat de interpretatie van 

de voorzitter of een toezegging is gedaan van invloed is. Soms zijn voorzitters hierin 

consequent en vatten de toezeggingen duidelijk samen, bij andere vergaderingen zijn 

voorzitters daarin minder scherp en formuleren soms gedane toezeggingen niet allemaal aan 

het eind van de bespreking. Niet alle toezeggingen die zijn gedaan komen daardoor volgens de 

geïnterviewde bestuurders en ambtenaren ook op de lijst van de griffie en soms is het 

onduidelijk welke punten wel of niet op de lijst van toezeggingen komen. De tweede 

kanttekening is dat der misverstand kan ontstaan over de inhoud en interpretatie van een 

toezegging, wanneer toezeggingen niet worden herhaald of samengevat.  

In die gevallen waarin dit wordt gesignaleerd, meestal voorafgaand of tijdens een vergadering 

waarin de toezegging gestand zou moet worden gedaan, wordt de opname van de vergadering 

gebruikt om vast te stellen of een toezegging is gedaan en zo ja, welke toezegging is gedaan of 

wat er precies is toegezegd. Wanneer wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een 

toezegging wordt deze alsnog op de lijst genoteerd. Wanneer blijkt dat een toezegging niet juist 

is verwoord op de lijst van toezeggingen wordt dit aangepast. In de onderzochte cases was dit 

niet het geval. 

 

De leden van het college gebruiken de lijst van de griffie om het proces verder te sturen. In de 

interviews met collegeleden stellen deze dat toezeggingen en verplichtingen vrijwel altijd in het 

college worden besproken. Ook bespreken collegeleden de toezeggingen en verplichtingen 

tijdens hun periodieke overleg met de afdelingshoofden, coördinatoren, projectleiders en/of 

beleidsmedewerkers. Omdat de lijst tevens gekoppeld is aan de cyclus van het bijwerken van 

de raadsplanning is deze in principe continue onder de aandacht van de ambtelijke organisatie. 

 

De daadwerkelijke afhandeling van de verplichtingen en toezeggingen wordt in de ambtelijke 

organisatie gedaan. Hiervoor is de secretaris verantwoordelijk. Binnen de organisatie worden 

afdelingshoofden ingelicht over toezeggingen middels de lijst van toezeggingen die door de 

griffie naar hen wordt verstuurd. De directieadviseur speelt hierin een coördinerende rol; in 

principe verloopt het attenderen van de ambtelijke organisatie op de uitvoering via deze 

functionaris. Afdelingshoofden bespreken toezeggingen en verplichtingen met betrokken 

beleidsmedewerkers of coördinatoren. Voor gemeentebrede onderwerpen neemt het MT de 

aansturing van de afhandeling op zich, voor de andere onderwerpen het betreffende 

afdelingshoofd. 
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In de praktijk is echter niet altijd de directieadviseur of het afdelingshoofd degene die de 

uitvoering inlicht. Vaak zijn ambtenaren aanwezig bij vergaderingen van de raad of de 

raadscommissies waar onderwerpen worden behandeld die zij hebben voorbereid. Zij horen 

dan al in de vergadering welke verplichtingen of toezeggingen moeten worden opgepakt. In vijf 

van de twaalf nader onderzochte cases (te weten de moties die betrekking hebben op de 

sportnota, het Zijlkwartier, het Warenhuis, de evaluatie burgerparticipatie en de motie met 

betrekking tot de leegstaande kantoorlocaties), noemden de betrokken beleidsmedewerkers de 

vergadering zelf als eerste bron van informatie. Ook komt het voor dat ze door de griffie worden 

ingelicht of halen ze de toezegging of motie waar ze mee aan de slag moeten zelf uit het 

raadsinformatiesysteem. Tot slot wordt het regulier portefeuillehouderoverleg genoemd als 

basis voor de uitvoering. 

 

In alle interviews met de ambtelijke uitvoerders werd aangegeven dat de uitvoering van 

verplichtingen en de beantwoording van vragen uit de raad voor hen prioriteit heeft. Er is geen 

afzonderlijke werkprocedure beschreven voor de navolging en opvolging van toezegging en 

verplichtingen jegens de raad. In veruit de meeste gevallen behoort het tot de reguliere 

werkzaamheden. In enkele gevallen, waarbij van de uitvoering een belangrijk beslag op de tijd 

wordt verwacht, wordt een planning gemaakt waarbinnen de uitvoering kan plaatsvinden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer voorafgaande aan de motie of toezegging al bekend is dat het 

onderwerp aan bod komt, zoals bij de motie met betrekking tot het Zijlkwartier. In die gevallen is 

er dan ook geen wijziging van de werkplanning nodig. In andere gevallen is er wel een nieuwe 

werkplanning gemaakt om het werk voor de betreffende navolging of opvolging uit te voeren. Dit 

speelde bijvoorbeeld bij de motie met betrekking tot de gemeentelijke asbesttaken. Dit 

onderwerp was al opgenomen in de werkplanning, maar op een later moment. Voor weer 

andere uitwerkingen wordt geen aparte planning gemaakt, deze vinden plaats binnen de reeds 

geplande normale werkzaamheden. Omdat de uitvoering binnen het reguliere werk valt is er 

geen afzonderlijke tijdschrijfcode voor. De tijd die er mee gemoeid is, is derhalve niet exact te 

geven. Schattingen lopen uiteen van enkele uren voor eenvoudige beantwoording of informatie, 

tot 20 werkdagen of meer voor het opstellen van een nota of een uitgewerkt raadsvoorstel.  

 

De informatie die nodig is voor de afhandeling is in het algemeen te achterhalen, maar niet "met 

één druk op de knop". Er moet in dossiers worden gezocht of er dient informatie van andere 

partijen te worden verzameld (bijvoorbeeld de casus over het ander gebruik van 

kantoorgebouwen).  

Een enkele keer is volgens de ambtenaren de inspanning om (handmatig) de gevraagde 

informatie te leveren bijzonder groot. Soms zien ze dat al aankomen in de vergadering op het 

moment dat het betrokken collegelid de toezegging doet en seinen ze deze in om een ruime 

termijn te noemen voor de toezegging. 

 

De gemeentelijke ambtelijke organisatie onderkent de prioriteit van de uitvoering van 

toezeggingen en verplichtingen jegens de raad. De problemen met de tijdige uitvoering van de 

werkzaamheden komen volgens de interviews dan ook vooral voor indien andere partijen 

betrokken zijn. Dit kan een andere uitvoerende organisatie zijn, bijvoorbeeld een 

Gemeenschappelijke Regeling- organisatie (in de casus het Warenhuis), een private organisatie 

(casus sportnotitie) of een andere overheid waarmee moet worden afgestemd. In de case 

Zijlkwartier is een noodzakelijk uitgebreid onderzoek dat moet worden uitgevoerd de oorzaak 

voor vertraging.  

 

In de onderzochte cases is de voortgang en het resultaat van de uitvoering besproken met de 

portefeuillehouder, meestal in het portefeuillehouderoverleg. Ook dit wijkt niet af van de 
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uitvoering van andere beleidstaken van de gemeente, waarbij ontwikkelingen en belangrijke 

uitvoeringsvraagstukken worden besproken met de portefeuillehouder. 

 

De taak om de navolging van toezeggingen en verplichtingen te coördineren is sinds februari 

2012 neergelegd bij de directieadviseur. Deze taak betreft voornamelijk het signaleren, het 

aanspreken van medewerkers en het uitzetten van acties. Volgens de betreffende 

directieadviseur ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor uitvoering bij de coördinatoren. 

 

2.4 Informatievoorziening aan de raad 
Toezeggingen 

Voor toezeggingen is ook de uiteindelijke informatie aan de raad over de opvolging in de 

meeste gevallen schriftelijk. Daar waar bij de navolging van verplichtingen ook de tussentijdse 

informatie bij vertraging aan de raad schriftelijk is, wordt bij toezeggingen af en toe ook 

mondelinge tussentijdse informatie over de voortgang gegeven. In de interviews wordt 

aangegeven dat de trend is om naar de raad altijd schriftelijk te reageren. Daarmee ligt de actie 

vast. 

 

Bij gedeeltelijke opvolging van zowel verplichtingen als van toezeggingen wordt altijd 

aangegeven in de informatie aan de raad welke onderdelen van de toezegging of verplichting 

(nog) niet zijn afgerond.  

 

Verplichtingen 

Over onderzochte navolging van verplichtingen is in alle gevallen door het college schriftelijk 

aan de raad gerapporteerd. De schriftelijke informatie wordt ook gegeven indien er geen 

feitelijke navolging heeft plaatsgevonden. In een beperkt aantal gevallen is er geen invulling 

gegeven zoals concreet was gevraagd in de motie (directe opvolging), maar is op een andere 

wijze ingegaan op het onderwerp op een wijze die door college en raad gezien werd als 

antwoord op de motie (indirecte opvolging).  

 

Voor het overgrote deel wordt de informatie aan de raad gestuurd binnen de gestelde termijn, bij 

circa 13% gebeurt het buiten de termijn. In de onderzochte navolging van verplichtingen die 

buiten de termijn is afgerond, dan wel niet is afgerond, is er in alle gevallen tussentijds bericht 

gegeven aan de raad over de voortgang en de reden waarom een en ander later dan gepland 

wordt nagevolgd.  

 

Ook bij de niet-opvolging wordt de raad ingelicht. Een bericht dat het college een verplichting 

niet nakomt wordt in alle gevallen binnen de gestelde termijn aan de raad gedaan.  

 

Bij gedeeltelijke opvolging staat meestal in de informatie aan de raad welke onderdelen van de 

verplichting (nog) niet zijn afgerond dan wel niet kunnen worden afgerond. Dit is niet altijd het 

geval, in één van de zes onderzochte casus van gedeeltelijke navolging (het betreft het geven 

van een visie op het opvangen van de 1%-regeling) is deze informatie niet aangetroffen. 

 

Bij navolging van verplichtingen die een langere doorlooptijd hebben wordt er soms wel, soms 

geen tussentijdse bericht over de voortgang en stand van zaken naar de raad gestuurd. Hier is 

geen eenduidige lijn in te ontdekken. 

 

In totaal zijn 15 geïnventariseerde items niet binnen de gestelde termijn afgerond. Informatie 

aan de raad over de termijn van navolging is in deze items als volgt: 
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 bij 75% is de raad binnen de termijn geïnformeerd over niet tijdige opvolging; 

 bij 12,5% is de toezegging/verplichting binnen 8 dagen na verloop van de termijn nagevolgd. 

Hier is verder geen info over vertraging gegeven; 

 bij 6,25% is de raad 1,5 maand na de termijn geïnformeerd; 

 bij 6,25% is de raad helemaal niet geïnformeerd over de vertraging. 

 

2.5 Handelingsonderzoek 
Tijdens het handelingsonderzoek hebben een aantal raadsleden met drie wethouders en enkele 

ambtelijke vertegenwoordigers gesproken over de gang van zaken uit drie casussen:  

 opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek subsidieverwerving; 

 navolging toezegging wateroverlast in het Zijlkwartier; 

 navolging opstellen integrale sportnotitie. 

 

Tijdens het handelingsonderzoek is kort per casus het verloop geschetst. Belangrijkste 

gespreksonderwerp was per casus de beleving en ervaring vanuit de raad.  

 

Opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek subsidieverwerving. 

Vrijwel tegelijkertijd met dit rekenkameronderzoek liep er een bijna vergelijkbaar onderzoek dat 

vanuit de gemeente werd geïnitieerd. De aanwezige raadsleden vonden dit niet vreemd; dat 

past bij de verschillende rollen van rekenkamer en gemeente.  

 

Tijdens het handelingsonderzoek geeft de raad aan dat zij na de brief van 31 januari het 

vertrouwen had dat het college de aangekondigde maatregelen zal invoeren. Tevens geeft de 

raad aan dat de organisatorische invulling een technisch uitvoeringsonderwerp betrof, wat niet 

tot het domein van de raad wordt beschouwd. Bovendien werd het onderwerp niet beschouwd 

als een politiek belangrijk onderwerp.  

 

Navolging toezegging wateroverlast in het Zijlkwartier 

Tijdens het handelingsonderzoek kwam naar voren dat er raadsbreed grote betrokkenheid was 

bij deze casus. Voor deze betrokkenheid worden twee redenen genoemd. Ten eerste ging het 

hier om een substantieel bedrag, Ten tweede was er vanuit de bewoners een goed 

georganiseerde lobby rondom dit onderwerp. Vanuit de gemeente was er veel communicatie 

nodig met de bewoners. Het college heeft dit naar het oordeel van de aanwezige raadsleden 

goed opgepakt.  

 

De betrokkenheid van meerdere partijen bij het onderzoek en het vraagstuk rondom de 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen maakte het proces van afhandeling 

complex en intensief. Hierdoor vergde de uitvoering van de motie ook enige tijd.  
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De portefeuillehouder heeft de raad hierover vaak geïnformeerd. Door de raad is ook vaak 

gevraagd naar de voortgang en de stand van zaken. Het onderwerp had volgens de aanwezige 

raadsleden, hoewel technisch uitvoerend, veel impact voor de gemeente door de betrokkenheid 

van burgers en de financiële omvang van het project. De betrokken portefeuillehouder was daar 

content mee omdat dit de betrokkenheid van de raad bij dit gevoelige dossier aantoonde. Hij 

voelde zich niet opgejaagd door de raad. Hierbij speelt mee dat over het onderwerp geen 

politieke tegenstellingen waren. De probleemanalyse en oplossingsrichting waren eenduidig.  

 

Navolging opstellen integrale sportnotitie 

Deze casus maakte onderdeel uit van een lang lopend traject met verschillende politieke 

belangen en ideeën. Om het proces om te komen tot afspraken over en uitwerking van het 

sportbeleid te versnellen is een raadswerkgroep gevormd. Deze werkgroep is door de 

portefeuillehouder voldoende geïnformeerd over de opgelopen vertragingen.  

 

De werkgroep is volgens de aanwezige raadsleden echter opgeheven omdat de politieke 

identiteit van de raadsleden een belangrijke rol speelde, waardoor het vormen van een 

bestuurlijke 'helikopterview' werd belemmerd. Achteraf gezien vonden de aanwezige raadsleden 

dat er te snel is gestopt met deze werkgroep.  

 

Volgens de betrokken beleidsmedewerker en de wethouder heeft het proces uiteindelijk wel tot 

een goed resultaat geleid. Volgens de betrokken beleidsmedewerker was dit resultaat niet 

bereikt indien er niet eerst een notitie De Tussenstand was geweest. 

 

Algemene bevindingen 

De casussen werden als opstap gebruikt voor de meer algemene reflectie over de opvolging 

van toezeggingen en verplichtingen. De aanwezige raadsleden waren niet ontevreden over het 

geschetste beeld uit de kwantitatieve analyse (paragraven 2.1.1 en 2.1.2). Het verbinden van 

een termijn aan de nakoming wordt als positief ervaren. De aanwezige raadsleden geven aan 

begrip te hebben voor vertragingen in de navolging van toezeggingen en verplichtingen, mits de 

raad hier tijdig en met een plausibele reden over wordt geïnformeerd. De vraag naar nastreven 

van 100% nakoming is volgens de aanwezigen niet relevant; het gaat om het gevoel bij en de 

inhoud van de vertraging. De vertraging kan in zijn algemeenheid zowel liggen bij externe 

factoren (bijvoorbeeld andere maatschappelijke partners) als bij interne factoren (beschikbare 

capaciteit binnen de gemeente). Mits goed toegelicht kan de raad leven met vertragingen.  
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3 Analyse 

3.1 Samenvatting van de bevindingen 
 

In de voorgaande paragrafen is het proces van de opvolging van toezeggingen en 

verplichtingen geconfronteerd met het voor het onderzoek opgestelde normenkader. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de aangetroffen bevindingen. in de tabel 

betekent √ dat aan de norm is voldaan, √/0 dat gedeeltelijk is voldaan en 0 dat naar mening van 

de onderzoekers niet aan de norm is voldaan. 

 

Normen Aanwezig 

 

Opmerking  

1 Het college beschikt over een inzichtelijke 

planning ten aanzien van de termijnen voor 

afhandelen van verplichtingen en toezeggingen. 

0 

 

Het college heeft geen eigen 

planningsoverzicht. De 

planning wordt bepaald door 

de termijnen in de 

toezeggingen of verplichtingen 

in de lijst van de griffie. Deze 

planning maakt deel uit van 

een steeds geactualiseerde 

beleids- en projectplanning. 

2 Het college en de ambtelijke organisatie 

beschikken over een monitoring- of volgsysteem 

ten aanzien van de uitvoering van de navolging 

van verplichtingen en toezeggingen. 

√/0 

 

Het college en de ambtelijke 

staf hebben geen eigen 

systematiek. Eigenaarschap 

voor de uitvoering van 

toezeggingen en moties ligt bij 

de betrokken ambtenaar.  De 

lijst van de griffie wordt 

hiervoor gebruikt.  

3 De griffie beschikt eveneens over een monitoring- 

of volgsysteem ten aanzien van de uitvoering van 

de navolging van verplichtingen en toezeggingen. 

√/0 

 

De griffie heeft een lijst met  

betrekking tot de door de 

voorzitter aangegeven en zelf 

genoteerde toezeggingen en 

de verplichtingen, waarin ook 

de termijnen zijn aangegeven. 

De opvolging van de 

toezeggingen of verplichtingen 

wordt buiten de vergaderingen 

om niet gevolgd of 

gemonitord. 

4 Er is een protocol of handleiding voor het omgaan 

met de passieve en actieve informatieplicht. 

0 Een dergelijk protocol is niet 

aangetroffen. 

5 De toezeggingen en verplichtingen vormen een 

vast onderdeel van de collegeagenda. 

√ 

 

De lijst van de griffie wordt 

maandelijks besproken in het 

college. 
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6 De toezeggingen en verplichtingen vormen een 

vast onderdeel van de bestuurlijk ambtelijke 

overleggen (portefeuilleoverleg, beleidsoverleg). 

√ In de interviews geven zowel 

de bestuurders als de 

ambtenaren aan dat, indien 

noodzakelijk, de toezeggingen 

of verplichtingen besproken 

worden in het 

portefeuillehoudersoverleg. 

7 De bewaking van de navolging van toezeggingen 

en verplichtingen is in de organisatie belegd (voor 

het college formeel bij de gemeentesecretaris). 

√ Deze taak is belegd in een 

coördinerende rol van de 

directieadviseur. 

8 In de vastgelegde systematische werkwijze voor 

de navolging van verplichtingen en toezeggingen 

worden de termijnen, activiteiten en producten 

expliciet benoemd. 

√/0 

 

In lijst van de griffie worden 

meestal wel termijnen 

genoemd, maar activiteiten en 

producten niet expliciet. Ook 

het college houdt deze 

sturingsinformatie niet bij (zie 

1).  

9 De systematische werkwijzen voor afhandeling 

van toezeggingen en verplichtingen zijn bij de 

betrokken uitvoerders (ten minste de 

leidinggevenden) bekend. 

0 Er is geen specifieke 

werkwijze voor de 

afhandeling van 

toezeggingen en 

verplichtingen
9
, deze 

worden in de praktijk 

volgens een gewoonlijke 

werkwijze afgehandeld. 

Deze is informeel bekend.  

10 In de systematiek voor afhandeling van 

toezeggingen en verplichtingen is de 

terugkoppeling naar bestuur en politiek expliciet 

opgenomen. 

0 Er is geen specifieke 

systematiek voor de 

afhandeling van toezeggingen 

en verplichtingen, 

terugkoppeling naar bestuur 

en politiek worden in de 

praktijk volgens een 

gewoonlijke systematiek 

afgehandeld. 

11 Over de uitvoering is periodiek terugkoppeling 

tussen de uitvoerende organisatie en de 

verantwoordelijke collegeleden: in de bestuurlijk 

ambtelijke overleggen en in het college. 

√ 

 

In de interviews geven zowel 

de bestuurders als de 

ambtenaren aan dat, indien 

noodzakelijk, de opvolging 

besproken wordt in het 

portefeuillehouders-overleg. 

12 College informeert de raad over alle 

verplichtingen, toezeggingen en vragen binnen 

daarvoor afgesproken termijnen. 

√/0 

 

Niet in alle gevallen, wel in de 

meeste. 

                                                           

9
 Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is vanuit de ambtelijke organisatie en de griffie een handleiding gemaakt 

om het proces rondom de lijst van toezeggingen en moties nader in kaart te brengen. 
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13 Indien in de afhandeling van een verplichting of 

toezegging is afgeweken van de bedoelde inhoud, 

licht het college dit toe aan de raad. 

√/0 

 

Niet in alle gevallen, wel in de 

meeste. 

14 Een antwoord of mededeling van het college 

refereert aan de verplichting, toezegging of vraag 

en de eventuele onderdelen daarvan. 

√  

15 Indien een vraag niet of niet volledig beantwoord 

kan worden, licht het college dit expliciet toe. 

√ In één casus is dit niet het 

geval. 

16 De informatie is bondig, op hoofdlijnen en 

overzichtelijk ingedeeld. 

√  

17 De informatie refereert aan de vraag, de context 

en geeft expliciet antwoord. 

√  

18 De informatie is actueel. √  

19 Het college informeert de raad over 

ontwikkelingen in uitvoering en in projecten die 

van invloed zijn op de doorwerking van de 

(inhoudelijke en/of financiële) kaders die de raad 

heeft gesteld. 

√/0 

 

Niet in alle gevallen, wel in de 

meeste. 

20 Het college informeert de raad via periodieke 

rapportages over de voortgang van onderwerpen.  

√/0 

 

Niet via rapportages. Wel via 

de lijst van toezeggingen bij 

raadsvergaderingen. 

21 Besluitenlijsten van het college worden 

raadsleden tijdig ter beschikking gesteld: binnen 

drie werkdagen na de B&W-vergadering. 

√/0 

 

Het college vergadert op 

dinsdag. In de meeste 

gevallen is de besluitenlijst 

diezelfde week beschikbaar. 

 

3.2 De onderzoeksvragen beantwoord  
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord. Het normenkader is daarbij als 

leidraad gebruikt voor de beantwoording. Onderzoeksvraag 8 met betrekking tot de leerpunten 

voor de gemeente, wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. 

 

Opzet 

1. Op welke wijze borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig 

worden uitgevoerd en zijn de hiertoe getroffen beheersmaatregelen in opzet toereikend? 

Uit de documenten en de diverse interviews blijkt dat het college geen afzonderlijk 

instrument heeft ontwikkeld voor de borging van tijdige uitvoering. De gewenste 

uitvoeringstermijn is door de raad door middel van een lijst van de griffie met daarop de 

moties en de toezeggingen en de termijnen vastgelegd. Deze lijst komt tot stand door 

middel van de ingediende en aangenomen moties en door middel van het opnemen van de 

toezeggingen door de griffie, meestal na samenvatting tijdens de vergaderingen door de 

voorzitters. Het college en de ambtelijke organisatie gebruiken deze lijst om de uitvoering te 

plannen. De directieadviseur is sinds 2012 in een coördinerende rol formeel belast met het 

onderbrengen van de uitvoering van moties en toezeggingen binnen de organisatie en de 

bewaking van de uitvoering door de ambtelijke medewerkers hierop te attenderen.  

 

 

In veel gevallen zijn echter de betrokken medewerkers al op andere wijze op de hoogte van 

de toezeggingen of verplichtingen en wordt de kwaliteit van de uitvoering bewaakt door de 
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coördinatoren en/of de afdelingshoofden. Deze werkwijze wijkt niet af van de reguliere 

werkzaamheden. 

 

Voor de uitvoering van de toezeggingen of opvolging van verplichtingen is geen specifiek 

beheersinstrument zoals specifieke procedures, of een monitoring- of volgsysteem 

ontwikkeld.
10

 De uitvoering van de werkzaamheden die verbonden zijn aan de toezegging of 

verplichting worden in de reguliere werkzaamheden ingepast en besproken in het 

portefeuillehouderoverleg. De werkzaamheden krijgen prioriteit binnen de afdelingen. 

 

De formeel vastgelegde werkwijze is toereikend als vangnet. Blijkens de in het onderzoek 

gehouden interviews gaat de ambtelijke staf op een pragmatische wijze om met de 

werkzaamheden die volgen uit de door de raad zelf vastgelegde toezeggingen en 

verplichtingen.  

 

De raadsleden (in het handelingsonderzoek) geven aan tevreden te zijn over de drie in het 

handelingsonderzoek besproken navolgingen van toezeggingen en verplichtingen en lijken 

in zijn algemeenheid tevreden met het percentage wel/niet (tijdig/volledig) afgedane 

toezeggingen. Zij geven aan dat er vanaf het moment dat de raad heeft besloten de 

toezeggingen en verplichtingen op een lijst samen te brengen, er een verbetering lijkt te zijn.  

In de drie onderzochte jaren zijn er aan de wijze waarop de raad over de opvolging van 

toezeggingen en verplichtingen is geïnformeerd geen politieke gevolgen verbonden. 

 

2. Is een adequate informatievoorziening over de uitvoering van besluiten en toezeggingen 

door het college geborgd en zijn de hiertoe getroffen beheersmaatregelen in opzet 

toereikend? 

Er is specifiek voor de navolging van toezeggingen en verplichtingen geen ander systeem 

voor borging en beheersmaatregelen door het college vastgelegd dan de taakomschrijving 

van de directieadviseur. Door het college wordt de lijst van de griffie gebruikt om 

voorafgaand aan de vergaderingen met de raad of de raadscommissies een en ander na te 

lopen. De lijst is periodiek vast onderdeel van de collegebesprekingen. Indien daar 

aanleiding voor is, wordt in het portefeuillehouderoverleg de voortgang besproken.  

 

Dit is met name het geval indien er voor de goede uitwerking (waaronder begrepen 

draagvlak bij de doelgroep) moet worden samengewerkt met anderen buiten het 

gemeentehuis of met andere organisaties.  

In een tweetal cases (sportnotitie en subsidiebeleid) is getracht de uitwerking van een 

verplichting in overleg met een specifieke raadswerkgroep uit te voeren. Dit heeft niet het 

verwachte resultaat opgeleverd. 

In enkele onderzochte cases (Zijlkwartier, schoolverzuim, ander gebruik kantoorpanden, het 

warenhuis) gaat de van derden verkregen informatie naar de raad. Er wordt daarbij door de 

ambtelijke medewerkers en door de portefeuillehouders van uitgegaan dat deze informatie 

juist en volledig is.  

 

 

Er vindt geen gemeentelijk check op plaats, terwijl een eigenstandig apart onderzoek door 

de gemeente niet mogelijk of zeer kostbaar is. In een onderzocht geval stuit de gegeven 

informatie op onbegrip en ongeloof bij de raad (de case schoolverzuim). De 

                                                           

10
 Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is vanuit de ambtelijke organisatie en de griffie een handleiding   

    gemaakt om het proces rondom de lijst van toezeggingen en moties nader in kaart te brengen. 
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afdelingshoofden zijn sturend in de uitvoering en bewaking als het onderwerpen van hun 

afdeling betreft, het MT als het onderwerpen betreft die gemeentebreed van belang zijn. 

 

De stukken die door de portefeuillehouders aan de raad worden voorgelegd zijn door deze 

uitvoering adequaat, er zijn geen politieke consequenties, zoals een door de raad 

uitgesproken teleurstelling of een motie van afkeuring, aangetroffen wegens onvoldoende of 

te late opvolging van toezeggingen of verplichtingen. 

 

Bestaan en werking 

3. Bestaan de beheersmaatregelen die moeten borgen dat besluiten en toezeggingen tijdig 

worden uitgevoerd daadwerkelijk en worden deze beheersmaatregelen in de praktijk ook 

nageleefd? 

Voor de tijdige opvolging van toezeggingen en verplichtingen is de specifieke 

beheersmaatregel de formele taaktoewijzing aan de directieadviseur om de uitvoering van 

moties en toezeggingen binnen de gemeentelijke organisatie te coördineren en de termijn 

van de uitvoering te bewaken.  

 

In het onderzoek wordt vastgesteld dat er gebruik wordt gemaakt van de procedures en 

werkwijzen voor de uitvoering van reguliere beleidswerkzaamheden, zoals controle door het 

afdelingshoofd en bespreking in het portefeuillehouderoverleg. Een specifieke procedure is 

er niet.  

 

In de interviews met de ambtelijke medewerkers zeggen deze dat zij evenwel veel vaker op 

andere wijze dan door middel van de directieadviseur op de hoogte zijn of worden gesteld. 

Conform de normale taakuitvoering zijn de afdelingshoofden sturend in de uitvoering en 

bewaking als het onderwerpen van hun afdeling betreft, het MT als het onderwerpen betreft 

die gemeentebreed van belang zijn. Zowel de leden van het college als door de afdelingen / 

ambtelijke medewerkers wordt prioriteit toegekend aan de uitvoering van de toezeggingen 

en verplichtingen 

 

De tijdige uitvoering betreft volgens de geïnterviewde leden van het college en de ambtelijke 

staf of het binnen de gestelde termijn aan de raad leveren van gevraagde of toegezegde 

gegevens, notities, nota's of rapporten van uitgevoerde onderzoeken, of een binnen de 

termijn gegeven bericht dat de gevraagde of toegezegde uitvoering niet binnen de termijn 

kan worden afgehandeld. Hierbij wordt de reden voor de vertraging aangegeven en wordt de 

raad een nieuwe afhandelingtermijn voorgesteld. 

 

4. Bestaan de beheersmaatregelen die een adequate informatievoorziening over de uitvoering 

van besluiten en toezeggingen moeten borgen daadwerkelijk en worden deze 

beheersmaatregelen in de praktijk ook nageleefd? 

Er zijn binnen de gemeente geen specifieke beheersmaatregelen die moet borgen dat de 

inhoudelijke informatievoorziening aan de raad over de uitvoering van de van besluiten en 

toezeggingen adequaat is. Voor de tijdig adequate informatievoorziening is formeel de 

directieadviseur aangewezen (zie antwoord vraag 3).  

 

Dat er geen specifieke beheersmaatregel is voor de toezeggingen en verplichtingen 

betekent volgens de geïnterviewde bestuurders en ambtenaren dat de beheersmaatregelen 

gelden zoals deze voor de normale (reguliere) werkzaamheden worden toegepast. De 

inhoudelijke kwaliteit wordt bewaakt door de afdelingshoofden alsmede de 

secretaris/directeur en wordt besproken in het portefeuillehouders overleg. 
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Indien de kwalitatief goede uitwerking door de gestelde termijn in het geding dreigt te 

komen, wordt dit met reden gemeld aan de raad en wordt een nieuwe termijn gevraagd om 

de adequate informatievoorziening te geven. 

 

5. Worden de besluiten en toezeggingen tijdig uitgevoerd? 

Voor het grootste deel zijn de onderzochte toezeggingen en verplichtingen tijdig uitgevoerd. 

13,3% Van de verplichtingen en 23,4% van de toezeggingen wordt afgedaan buiten de 

gestelde termijn. In de meeste gevallen is daarvan mededeling gedaan aan de raad met de 

reden van vertraging. Deze mededeling wordt gedaan voor of op het einde van de gestelde 

termijn. Overigens is bij 13,3% van de verplichtingen geen termijn aangegeven. 

 

6. Is de informatievoorziening aan college en raad over de uitvoering van besluiten en  

toezeggingen adequaat? 

De cijfers over de opvolging van de geïnventariseerde 77 items laten het volgende zien: 

 

Aard van niet adequaat zijn Toezeggingen in % Verplichtingen in % 

Raad buiten de gestelde termijn 

geïnformeerd 

23,4 13,3 

Raad gedeeltelijke 

geïnformeerd/gedeeltelijk 

uitgevoerd 

6,4 20,0 

Niet uitgevoerd 6,4 6,7 

Totaal niet adequaat 36,2 40 

 

In het handelingsonderzoek zijn de aanwezige raadsleden geconfronteerd met deze cijfers. 

Gelet op het gegeven dat de toezeggingen en verplichtingen die buiten de gestelde termijn 

alsnog worden beantwoord en dat de raad wordt geïnformeerd over de vertraging zijn ze 

daarover in het handelingsonderzoek niet ontevreden.  

 

Subjectief zijn niet alle raadsleden altijd tevreden met de gegeven informatie, de actie of de 

uitvoering van de verplichting. Dit valt binnen de politieke spelregels. Dit heeft echter binnen 

de onderzochte periode niet geleid tot politieke consequenties. 

 

7. Wordt de raad geïnformeerd wanneer toezeggingen niet tijdig worden nagekomen? 

In het merendeel van de onderzochte toezeggingen en verplichtingen wordt de raad of de 

raadscommissie met reden ingelicht over niet tijdige nakoming. De informatie over het niet 

tijdig nakomen is in 75% van de geïnventariseerde gevallen gegeven voor het verstrijken 

van de oorspronkelijke termijn.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies en aanbevelingen 
Conclusie 1 

In dit onderzoek blijkt dat 36,2 % van de toezeggingen en 40% van de verplichtingen niet, niet 

tijdig of niet volledig wordt nagevolgd.  

 

Conclusie 2 

De meest voorkomende afwijking in de navolging is vertraging van de afhandeling. Slechts bij 

een zeer beperkt aantal geïnventariseerde gevallen heeft feitelijke opvolging niet 

plaatsgevonden.  

 

Conclusie 3 

De griffie stelt na ieder vergadering van de raad of van raadscommissies een lijst op van 

toezeggingen en verplichtingen. Deze lijst is het sturingsinstrument voor de raad en de 

raadscommissie om het college te vragen naar de navolging. 

 

Conclusie 4 

Bij de totstandkoming van de lijst hebben de verschillende voorzitters van de raadscommissies 

en de raad een belangrijke rol door de gedane toezeggingen te benoemen. Niet alle voorzitters 

zijn even alert bij het signaleren en herhalen van toezeggingen. Daarnaast noteert de griffie zelf 

ook gedane, niet samengevatte  toezeggingen. De totstandkoming van deze lijst is niet 

eenduidig. 

Aanbeveling 1; voor de raad 

De voorzitters van de raad en de raadscommissie benoemen de toezeggingen en verplichtingen 

door deze na ieder onderwerp samen te vatten en te laten notuleren. De griffie kan de 

voorzitters ondersteunen bij het bewaken van de volledigheid en de haalbaarheid van de 

toezeggingen. 

Aanbeveling 2; voor de raad 

Bij het raadswerk hoort ook dat een raadslid de voorzitter kan herinneren aan eventuele 

'gemiste' toezeggingen. 

Aanbeveling 3; voor de raad 

De voorzitters van de raad en de raadscommissie kunnen de adequate en tijdige navolging van 

de toezeggingen en verplichtingen voorts bevorderen door in of bij de uitnodiging voor de 

vergadering die toezeggingen en verplichtingen te benoemen waarvoor de afgesproken termijn 

tijdens de vergadering eindigt. 

 

Conclusie 5 

Het college heeft geen specifiek sturingsinstrument voor de navolging van toezeggingen en 

verplichtingen. Wel is de directieadviseur van de gemeente aangewezen om de toezeggingen 

en verplichtingen bij de afdelingen te coördineren voor uitvoering. 

 

Conclusie 6 

Deze taak van de directieadviseur is een vangnet, in veel gevallen wordt de toezegging of 

verplichting al opgepakt door de uitvoerende medewerkers op basis van andere bronnen, zoals 

het bijwonen van de vergadering, de verslaglegging van de vergadering of via de griffie.  

 

Conclusie 7 
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Zowel het college als de ambtelijke staf van de gemeente gebruiken de lijst die de griffie opstelt 

als instrument om de toezeggingen en verplichtingen te agenderen en af te handelen. Een 

planning wordt slechts bij uitzondering gemaakt. De uitvoering is daardoor te kenschetsen als 

ad hoc. 

Aanbeveling 4; voor het college 

Vertraging van de navolging is de meest voorkomende afwijking. Het college dient op basis van 

de lijst van de griffie nadrukkelijke de datum voor de navolging te gebruiken om een planning op 

te stellen voor de uitvoering en die te volgen. Dit past bij de coördinerende rol van de 

directieadviseur. 

Aanbeveling 5; voor het college 

Zodra op basis van de opgestelde planning voor de navolging blijkt dat deze niet past bij de 

afgesproken termijn voor afdoening dient het college de raad of de raadscommissie waar de 

toezegging of verplichting is gemaakt hierover te berichten. 

 

Conclusie 8 

Het college heeft geen specifieke (systematische) procedure of werkwijze vastgelegd voor de 

uitvoering en/of monitoring van de navolging. De algemeen in de ambtelijke organisatie 

bekende werkwijzen worden ook toegepast ten aanzien van de onderwerpen die de lijst van de 

griffie benoemt als toezeggingen en de verplichtingen. Dit betekent onder andere dat de 

voortgang en de inhoud wordt besproken tijdens het portefeuillehouderoverleg en dat er 

maandelijks tijdens het collegeoverleg over wordt gesproken. 

 

Conclusie 9 

De ambtelijke gemeentelijke organisatie kent de uitvoering van de toezeggingen en 

verplichtingen een hoge prioriteit toe. In alle onderzochte cases die vertraging hebben 

opgelopen blijkt overleg met of gegevensvertrekking door betrokken externe partijen een 

belangrijke rol te spelen.  

Aanbeveling 6; voor raad en college 

Behoudens de hiervoor aanbevolen planning van de uitvoering is er geen reden om voor het 

onderwerp een afzonderlijke procedure in te richten.  

Aanbeveling 7; voor het college 

Bij toezeggingen en verplichtingen waar derden bij zijn betrokken, ligt de termijn waarop deze 

kunnen worden nagevolgd niet alleen in handen van het college. Het is beter in deze gevallen 

een andere procedure af te spreken. De planning voor de afdoening wordt later gegeven, 

bijvoorbeeld tijdens de volgende vergadering. 
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Conclusie 10 

Bijna alle vertragingen worden tijdig en met reden door het college gemeld aan de raad. 

Hiervoor hebben de raadsleden in het algemeen begrip en gaan ze akkoord met een nieuwe 

datum.  

Aanbeveling 7; voor de raad 

Vertraging moet geen gewoonte worden die doormiddel van aankondiging gelegaliseerd wordt. 

De raad mag kritisch zijn op de voor de vertraging aangevoerde reden. 

 

4.2 Leerpunten 
8. Welke mogelijkheden zijn er om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces te 

verbeteren? 

Toezeggingen en verplichtingen zijn van belang voor de raad om de gegevens te verkrijgen 

voor de kaderstellende en controlerende rol. Ze vormen daarmee mede de kern van het 

politieke spel in de gemeenteraad. De navolging van deze toezeggingen en verplichtingen is 

voor het democratisch functioneren dus van het hoogste belang. Omdat zowel het college als 

de ambtelijke organisatie daarvan doordrongen zijn, gaat de navolging meestal goed.  

 

Een uitzondering daarop vormt de tijdige navolging, althans voor de oorspronkelijke termijn. Hier 

kan planning van de uitvoering verbetering in brengen. Door de vanzelfsprekende aandacht en 

prioriteit die het college en de ambtelijke organisatie zeggen te geven aan de uitvoering van 

navolging van toezeggingen en verplichtingen, is die uitvoering juist vaak ad hoc. Een bewust 

planmatige aanpak, ondersteund door de mogelijkheid om hiervoor in de afdelingsplannen tijd te 

reserveren, brengt verbetering. 

 

De raad kan druk zetten op een planmatige aanpak door bij iedere vergadering de toezeggingen 

en verplichtingen die volgens de afgesproken termijn navolging zouden moeten hebben expliciet 

te benoemen. 

 

4.3 Nawoord 
Tijdens de ambtelijke wederhoor is aangegeven dat vooruitlopend op de resultaten van dit 

onderzoek een handleiding is gemaakt. Deze handleiding is gemaakt vanuit een samenwerking 

tussen de ambtelijke organisatie en de griffie en heeft betrekking op de werkwijze voor de 

afhandeling van toezeggingen en verplichtingen.  In deze werkwijze wordt de lijst van 

toezeggingen en moties gekoppeld aan de cyclus van het bijwerken van de raadsplanning.  
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Bijlage 1 

Begrippenlijst 
Gestelde termijn 

moties/toezeggingen 

 

Bij toezeggingen: de termijn waarop een portefeuillehouder heeft 

aangegeven aan de toezegging te zullen voldoen.  

Bij verplichtingen: de termijn die de raad heeft gesteld voor het 

navolgen van een verplichting 

 

Geen gestelde termijn 

moties/toezeggingen 

Indien ten tijde van het doen van de toezegging of het aannemen 

van de motie geen termijn is genoemd 

 

Gedeeltelijk nagekomen 

moties/toezeggingen 

 

Indien niet alle acties uit de toezegging of de motie zijn 

uitgevoerd. 

Niet nagekomen 

moties/toezeggingen 

Indien de motie of toezegging niet is uitgevoerd binnen de 

onderzoekstermijn tot mei 2013 

 

Toezegging 

 

Acties die een portefeuillehouder zegt uit te zullen voeren en 

daarover de raad te informeren en die door de voorzitter van de 

vergadering aldus worden benoemd. 

 

Verplichting 

 

Opdrachten die de raad geeft aan het college om een bepaalde 

actie uit te voeren. Deze komen tot stand door middel van moties 

die door de raad worden aangenomen en uit de 

prestatieafspraken die de raad met het college maakt tijdens de 

begrotingsbehandeling. Strikt genomen is het college niet 

verplicht een door de raad aangenomen motie over te nemen. 

Het college zal de raad wel altijd informeren over hoe met de 

motie is omgegaan. 
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Bijlage 2 

Onderzoeksvragen 
De Rekenkamer formuleert voor het onderzoek de volgende hoofdvraag: 

'Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden uitgevoerd, 

werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad adequaat over de 

realisatie geïnformeerd?' 

 

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in acht onderzoeksvragen, twee onderzoeksvragen over de 

opzet van beheersmaatregelen ter borging van de navolging door het college en zes 

onderzoeksvragen over de implementatie en werking van de beheersmaatregelen. Deze 

onderzoeksvragen zijn: 

 

A. Opzet 

1. Op welke wijze borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig 

worden uitgevoerd en zijn de hiertoe getroffen beheersmaatregelen in opzet toereikend? 

2. Is een adequate informatievoorziening over de uitvoering van besluiten en toezeggingen 

door het college geborgd en zijn de hiertoe getroffen beheersmaatregelen in opzet 

toereikend? 

 

B. Bestaan en werking 

5. Bestaan de beheersmaatregelen die moeten borgen dat besluiten en toezeggingen tijdig 

worden uitgevoerd daadwerkelijk en worden deze beheersmaatregelen in de praktijk ook 

nageleefd? 

6. Bestaan de beheersmaatregelen die een adequate informatievoorziening over de uitvoering 

van besluiten en toezeggingen moeten borgen daadwerkelijk en worden deze 

beheersmaatregelen in de praktijk ook nageleefd? 

7. Worden de besluiten en toezeggingen tijdig uitgevoerd? 

8. Is de informatievoorziening aan college en raad over de uitvoering van besluiten en 

toezeggingen adequaat? 

9. Wordt de raad geïnformeerd wanneer toezeggingen niet tijdig worden nagekomen? 

10. Welke mogelijkheden zijn er om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces te 

verbeteren? 
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Bijlage 3 

Normenkader 
Voor het onderzoek naar de navolging van de verplichtingen of toezeggingen is het 

normenkader dat de Rekenkamer hanteert belangrijk om de uiteindelijke conclusie te kunnen 

trekken. Voor het normenkader zijn verschillende bronnen gebruikt, zoals administratieve 

organisatie (AO) procedures en protocollen en handreikingen voor passieve en actieve 

informatieplicht. Aan de basis van het normenkader liggen voorts aan communicatie- en 

handelingskaders gerelateerde begrippen als tijdigheid, actualiteit, volledigheid, relevantie. 

 

Opzet 

1. Het college beschikt over een inzichtelijke planning ten aanzien van de termijnen voor 

afhandelen van verplichtingen en toezeggingen. 

2. Het college en de ambtelijke organisatie beschikken over een monitoring- of volgsysteem 

ten aanzien van de uitvoering van de navolging van verplichtingen en toezeggingen. 

3. De griffie beschikt eveneens over een monitoring- of volgsysteem ten aanzien van de 

uitvoering van de navolging van verplichtingen en toezeggingen. 

4. Er is een protocol of handleiding voor het omgaan met de passieve en actieve 

informatieplicht. 

 

Bestaan en werking 

5. De toezeggingen en verplichtingen vormen een vast onderdeel van de collegeagenda. 

6. De toezeggingen en verplichtingen vormen een vast onderdeel van de bestuurlijk ambtelijke 

overleggen (portefeuilleoverleg, beleidsoverleg). 

7. De bewaking van de navolging van toezeggingen en verplichtingen is in de organisatie 

belegd (voor het college formeel bij de gemeentesecretaris). 

8. In de vastgelegde systematische werkwijze voor de navolging van verplichtingen en 

toezeggingen worden de termijnen, activiteiten en producten expliciet benoemd. 

9. De systematische werkwijzen voor afhandeling van toezeggingen en verplichtingen zijn bij 

de betrokken uitvoerders (ten minste de leidinggevenden) bekend. 

10. In de systematiek voor afhandeling van toezeggingen en verplichtingen is de terugkoppeling 

naar bestuur en politiek expliciet opgenomen. 

11. Over de uitvoering is periodiek terugkoppeling tussen de uitvoerende organisatie en de 

verantwoordelijke collegeleden: in de bestuurlijk ambtelijke overleggen en in het college. 

12. College informeert de raad over alle verplichtingen, toezeggingen en vragen binnen 

daarvoor afgesproken termijnen. 

13. Indien in de afhandeling van een verplichting of toezegging is afgeweken van de bedoelde 

inhoud, licht het college dit toe aan de raad. 

14. Een antwoord of mededeling van het college refereert aan de verplichting, toezegging of 

vraag en de eventuele onderdelen daarvan. 

15. Indien een vraag niet of niet volledig beantwoord kan worden, licht het college dit expliciet 

toe. 

16. De informatie is bondig, op hoofdlijnen en overzichtelijk ingedeeld. 

17. De informatie refereert aan de vraag, de context en geeft expliciet antwoord. 

18. De informatie is actueel. 
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19. Het college informeert de raad over ontwikkelingen in uitvoering en in projecten die van 

invloed zijn op de doorwerking van de (inhoudelijke en/of financiële) kaders die de raad 

heeft gesteld. 

20. Het college informeert de raad via periodieke rapportages over de voortgang van 

onderwerpen.  

21. Besluitenlijsten van het college worden raadsleden tijdig ter beschikking gesteld: binnen drie 

werkdagen na de B&W-vergadering. 
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Bijlage 4 

Overzicht 2010 – 2012 
Met rode letters is in de tekst aangegeven welke afwijkingen in de navolging zijn geconstateerd 

door de onderzoekers. 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2010 4 Openbare orde en 
Veiligheid 

Zonnevylle Toezegging  
(commissie BM) 

Terugkomen op de mogelijkheid voor 
(her)invoering van een 
'Vandalismewijzer' 

14-jun-10 Ja  1-jun-10 Direct Brief   nvt nvt 

2010 5 Jongerenbeleid Maat Toezegging Jaarlijkse organisatie jongerendebat Jaarlijks Ja Jaarlijks Direct Jeugdrapportage 2010 
Jeugdnota evaluatie 2011 +  
Jeugdnota 2012-2016 

2010: Besproken in 
commissie  
(rond september 2010) 
Jeugdrapportage 2010  
(19 okt) 
2011: Evaluatie nota jeugd 
2007-2011: terugblik op 
afgelopen debatten en geeft  
informatie over nieuwe 
aanpak 2011 
2012: Jeugdnota 2012-2016: 
informatie over aanpak 
jeugddebat 2012 

nvt nvt 

2010 5 Jongerenbeleid Maat Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
 rekenkamerrapport) 
Toezeggingen gedaan 
in Commissie BM 

* Schriftelijke reactie op 
 rekenkamerrapport 
* Stand van zaken  
* Nakomen aanbevelingen uit 
 rekenkameronderzoek 
 'Jongerenwerk in Leiderdorp' 

*  Voor zomer 
*  Vierde kwartaal 
 2010 

* Ja; toelichting is gegeven 
 in brief 27 mei 2010.  
*  Ja: toelichting is gegeven 
 in brief 2 december 2010 
* Voor nakoming 
 aanbevelingen zie 
 onderstaand.  

* Ja; toelichting is gegeven in brief 
 27 mei 2010.  
*  Ja: toelichting is gegeven in brief 
 2 december 2010 
* Voor nakoming aanbevelingen zie 
 onderstaand.  

Direct Brieven   nvt nvt 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 1: Informeren stand  
van zaken JOP's 

Regelmatig Ja * Brief 27 mei 2010: stand van 
 zaken JOPS 
* Jeugdrapportage 2010 - 
 stand van zaken JOP 
* Brief 27 oktober 2010 
 informatie JOP Houtkamp II 
*  Brief 2 december 2010 - 
 kort informatie over  evaluatie 
 JOP in de Leyhof 
* Brief 29 december 2010 - 
 stand van zaken 
 jongerencentrum  
*  Brief 29 maart 2011 -  informatie 
 JOP Houtkamp II 
*  11 mei 2011: brief stand 
 van zaken 
 jongerencentrum 
* 30 sept 2011: Memo  evaluatie 
 JOP's 
* Jan. 2012: Evaluatie nota 
 Jeugd- en 
 Vrijetijdsbesteding  

Direct * Jeugdrapportage 2010 – 
 stand van zaken JOP 
* Brief 27 oktober 
 informatie JOP Houtkamp 
 II 
*  Brief 2 december 2010 - 
 kort informatie over 
 evaluatie  JOP in 
de Leyhof 
*  Brief 29 december 2010- 
 stand van zaken 
 jongerencentrum 
*  Brief 29 maart 2011 - 
 informatie JOP Houtkamp 
 II 
*  Brief 11 mei 2011 - stand 
 van zaken 
 jongerencentrum 
* 30 sept 2011: Memo 
 evaluatie  JOP's 
* Jan. 2012: Evaluatie nota 
 Jeugd- en 
 Vrijetijdsbesteding  

Brief 2 december 2010 over 
voortgang opvolging 
aanbeveling 

nvt nvt 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 2: afstemming Sociaal 
Cultureel werk (SCw) en 
gemeentelijke afdelingen 

  Ja     *  Brief 27 mei 2010: deels 
 opgepakt voor wat betreft 
 betere afstemming met 
 gemeentelijke afdelingen. 
 Intern is met de komst 
 van het    
        accommodatieoverleg de 
 afstemming tussen beleid 
 en beheer beter 
 afgestemd. Extern door 
 o.a. samenwerkings-
 afspraken via het Lokaal 
 Jeugdoverleg (met o.a. 
 SCw).  
* Brief 2 december 2010: 
 afstemming op de planning 
 van 2011 van 
 activiteiten van SCW in de 
 buitenruimte en de 
 gemeentelijke planning 
 voor wat betreft het 
 onderhoud van 
 speelveldjes. Daarnaast 
 wordt de afstemming via 
 het lokaal jeugdoverleg en 
 het (interne) 
 accommodatieoverleg 
 voortgezet.  

Brief 27 mei 2010: 
voortgang aanbevelingen 
Brief 2 december 2010 over 
voortgang opvolging 
aanbeveling 

nvt nvt 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 3: continuering 
betrekken van jongeren bij het 
jongerenwerk en organisatie van 
activiteiten 

  Ja   Direct *  Brief 27 mei 2010: al deels 
 uitgevoerd. Bij evaluatie 
 nota Jeugd- en 
 Vrijetijdsbesteding worden 
 randvoorwaarden 
 geformuleerd. 
*  Brief 2 december over 
 voortgang opvolging 
 aanbeveling: SCW legt 
 laatste hand aan 
 participatieplan. 
 Jeugdparticipatie bij 
 mediapodium is 
 voortgezet. Jeugddebat 22 
 november 2010 gehouden 
 Jan. 2012: Evaluatie nota 
 Jeugd- en 
 Vrijetijdsbesteding  

Brief 2 december 2010 over  
voortgang opvolging 
aanbeveling 

nvt nvt 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 4: onderzoek 
mogelijkheden verruimen 
openingstijden Dwars&zo 

  Ja *Brief 2 december 2010: financiële 
gevolgen verruimen openingstijden 

Direct  Brief 2 december 2010 met 
 berekening vier opties voor 
 verruiming openingstijden 

  nvt nvt 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 5: organisatorisch 
inzetten verbetering 
ketensamenwerking 

  Ja (blijkt uit informatie van de  
betrokken ambtenaar, gegeven 
tijdens het onderzoek. Deze 
informatie is echter niet met de 
Raad gedeeld).  

    *  Brief 27 mei 2010: wordt 
 reeds uitvoering aan 
 gegeven.  
 Ketenaansluiting van het 
 Lokaal jeugdoverleg met 
 andere overleggen wordt 
 opgepakt.  Op lokaal  niveau 
worden jongeren 
 betrokken door CJG. 
*  Informatie via ambtenaar: 
 Het overleg is 
 gecontinueerd en in de 
 tussentijd uitgebreid met 
 de coördinator  jeugd en 
 veelplegers van de politie 
 en een vertegenwoordiger 
 van Halt. Daarnaast wordt 
 bekeken op welke wijze 
 het Centrum voor Jeugd 
 en Gezin kan deelnemen. 
 Het delen van informatie 
 geschiedt op basis van 
 vertrouwen maar zou 
 idealiter in een convenant, 
 c.q. werkafspraken  worden 
 vastgelegd.  Nu  duidelijk is 
 dat het  jeugdoverleg naast 
 het veiligheidshuis zal blijven 
 bestaan wordt hier in de 
 nabije toekomst dan ook 
 aandacht aan besteed.   

* Brief 27 mei 2010: er 
wordt verder onderzocht of 
het jongerenwerk kan 
aansluiten op jeugdmatch 
* Brief 2 december over 
voortgang opvolging 
aanbeveling:  vertraging 
door reorganisatie binnen 
de politie 

nvt nvt 

        Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
rekenkamerrapport) 

Aanbeveling 6: doelen 
netwerkoverleggen vastleggen 

  Ja * Brief 2 december 2010over 
opvolging 

  

*  Brief 27 mei 2010: voor 
 lokaal jeugdoverleg al 
 opgepakt 
*  (6 oktober 2010) 
 Vastlegging 
 samenwerkingsovereenkomst 
 CJG door kernpartners 
 ondertekend 
*  Voor de twee zorgadvies-
 teams zijn in de beschikking 
 2011 aanvullende 
 voorwaarden opgenomen  

Brief 2 december over  
opvolging  
aanbeveling 

nvt nvt 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2010 6   Zilverentant Toezegging Startnotitie stand van zaken 
kerntaken- en toekomstdiscussie 
voor begrotingsbehandeling 

11-okt-10 Nee   Nvt        Voorstel en bespreken in       
       commissie BM 20 sept 2010 

  nvt Ja: 
1) voorstel 
kerntakendiscussie: Het 
college heeft dit toegezegd, 
maar constateerde dat de 
raad in 2009 al een project is 
gestart voor de kerntaken 
kernwaarden van Leiderdorp. 
Daarnaast zag de toenmalige 
raad geen rol voor het college 
in dit project weggelegd. Het 
college is van mening dat de 
resultaten van het project van 
vorig jaar en het daaruit 
voortkomende rapport, 
voldoende handvatten geven 
om de kerntakendiscussie af 
te ronden.  
2) Het college heeft uw vraag 
over de startnotitie opgevat 
als een die aan het einde van 
het jaar uitmondt in een 
discussie. De discussie leidt 
tot een finale keuze in maart 
2011, zodat deze goed 
verwerkt kan worden in de 
begroting 2012. 

2010 6 Jongerenbeleid Maat Toezegging (commissie 
BM) 

Evaluatie Jeugdbeleid  
(incl. stand van zaken aanbevelingen 
Rekenkamerrapport) 

29-nov-10 Ja  30-11-2010: stand van zaken 
Rekenkamerrapport 
jan 2012: evaluatie jeugd, 
vrijetijdsbesteding & participatie 
2007-2011 

Indirect: stand van zaken  
rekenkamerrapport en 
evaluatie jeugdbeleid apart 

30-11-2010: brief stand van zaken 
rekenkamerrapport 

  Ja: brief 30 nov 2010: 
evaluatie is in de 
raadsplanning 2011 
opgenomen in het derde 
kwartaal  

nvt 

2010 6 Welzijn/ 
Vrijwilligersbeleid 
/Seniorenbeleid 

Wassenaar Toezegging (niet 
geagendeerd) 
(Commissie  
Ruimte) 

Wijziging aanbrengen in 
raadsvoorstel welstandnota, deze 
voorzien van een oplegnotitie met 
wijzigingen  

28-jun-10 Ja  28-jun-10 Direct Verwerkt in raadsvoorstel. 
Voorzien van oplegnotitie 

  nvt nvt 

2010 6 Financiën  Van der Eng Toezegging Onderzoek mogelijkheden afschaffen 
veegbesluiten 

11-okt-10 Ja  27-sep-10 Direct Besproken in financiële 
commissie   

  nvt nvt 

2010 8 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Toezegging 
(beantwoording  
commissievraag - 
commissie Ruimte) 

Beantwoording commissievraag over 
toewijzing sociale woningen 

24-aug Ja  24-aug-10 Direct Document met antwoord op 
vraag 

  nvt nvt 

2010 8 Jongerenbeleid Maat Toezegging (commissie 
BM) 

Aangeven of de omstandigheden, 
argumenten, mening politie etc. rond 
de geplande JOP II in de Houtkamp 
veranderd zijn 

1-nov-10 Ja  29-mrt-11 Direct Brief 29 maart 2011 ja: Brief 27 oktober met 
verschuiving deadline en 
argumentatie 

Ja: brief 27 oktober met 
verschuiving deadline en 
argumentatie 

nvt 

2010 8   Wassenaar Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Bij de begroting komt het college 
terug op het ondergronds plaatsen 
van de afvalcontainers bij de 
Schansen 

3-nov-10 Ja 3-11-10 Direct Terugkomen in begrotingsraad   nvt nvt 

2010 9 Sociale Zaken Maat Toezegging (niet 
geagendeerd)  

Wijziging aanbrengen in 
raadsvoorstel verordening re-
integratie WWB, IOAW en IAOZ 

11-okt-10 Gedeeltelijk: niet alle wijzigingen 
zijn doorgevoerd 

11-okt-10 Indirect: niet alle 
 wijzigingen zijn 
doorgevoerd 

      Na vraag van VVD-fractie over 
toegezegde wijzigingen 
tijdens vergadering 11-okt-
2010: betreffende ambtenaar 
ziek 

2010 10 Verkeer en vervoer Wassenaar Toezegging 
(Commissie Ruimte) 

Nader ingaan op de raadsvragen uit 
raad 11 okt. 2010 over de kruising 
Engelendaal/N445 en stand van 
zaken 

18-jan-11 Ja  18-jan-11 Direct Memo nvt nvt nvt 

2010 11 Sport Zilverentant Toezegging Als onderdeel van de Sportnotitie 
inventariseert het College wat de 
gemeente per sport en per sporter 
uitgeeft 

18-apr-11 Gedeeltelijk (alleen inzicht in de 
hoogte van de, vooral indirecte 
gemeentelijke bijdragen aan de 
verschillende binnen- en 
buitensportverenigingen  

12-apr-11 Indirect: alleen  
inventarisatie van bijdragen 
aan verschillende 
sportverenigingen  

Verwerking in sportnotitie 2011 Brief 3 december 2010 over 
opvolging  
brief 10 januari 2010 met 
aankondiging versturen 
sportnotitie 
brief 29 maart 2010 met 
aankondiging kleine 
vertraging (op eerder 
genoemde datum)  
en reden 

nvt Ja: 
brief 3 december 2010: 
aankondiging wat er in de 
sportnotitie komt 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2010 11 Groenvoorziening Maat Toezegging Verstrekken van een overzicht over 
de kap en herplant van bomen 

18-apr-11 Ja  jun-12 Indirect: verwerkt in  
uitvoeringsplan 

Verwerkt in uitvoeringsplan Ja:  
Brief 3 december 2010 over 
uitvoeringsplan  

Ja:  
Mededeling tijdens 
raadsvergadering 14 
maart 2011 dat er meer 
tijd nodig is 
brief 3 december 2010 
over uitvoeringsplan, 
planning eerste kwartaal 
2011  
Beantwoording vragen 
in  raadsvergadering  2 
april 2012 

nvt 

2010 3 Milieu  Maat Toezegging Voorstel duurzaamheidagenda naar 
de raad n.a.v. duurzaamheidsmotie 
2009 

18-apr-11 Ja  29-nov-11   Voorstel duurzaamheidagenda 
2011-2014 (besproken in 
commissie 
Ruimte op 29 november)  

Ja: Raadsvergadering 14 
maart 2011: voor 
duurzaamheidsfonds moet 
een verordening worden 
opgesteld, daarover is 
wethouder Maat in gesprek 
met de Stichting 
Volkshuisvesting. Hier moet 
financiële ruimte voor zijn, 
daarom bij kadernota 
terugkomen.  

Ja: Raadsvergadering 14 
maart 2011: voor 
duurzaamheidsfonds 
moet een verordening 
worden opgesteld, 
daarover is wethouder 
Maat in gesprek met de 
Stichting 
Volkshuisvesting. Hier 
moet financiële ruimte 
voor zijn, daarom bij 
kadernota  terugkomen.  

nvt 

2010 11 Financiën  Van der Eng Toezegging (uit 
begrotingsraad) 

College legt de raad een aanpassing 
van verordening 212 voor (betreft 
afschrijvingstermijn activa) 

27-jun-11 Ja  2-aug-11 Direct Verordening en document met 
wijzigingen 

  In lijst met toezeggingen nvt 

2010 11 SCW Maat Verplichting (uit motie 
ingediend 
begrotingsraad) 

Evaluatie Stichting Sociaal Cultureel 
Werk Leiderdorp waarin producten 
en kwaliteit in relatie tot de hoogte 
van de exploitatiesubsidie zijn 
opgenomen 

29-nov-10 Ja  28-feb-11 Indirect: verwerkt in  
evaluatie subsidiebeleid 

 Verwerkt in  
evaluatie subsidiebeleid 

Brief 3 december 2010 over 
opvolging 

Brief 3 december 2010 
over opvolging in eerste 
kwartaal 2011 

nvt 

2010 11 Subsidiebeleid  
(coördinatie) 

Wassenaar Verplichting uit motie  
prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Evaluatie subsidiebeleid 
gereedmaken voor afronding van de 
Kerntakendiscussie 

Voor afronding 
Kerntakendiscussie 

Ja  28-feb-11 Direct Evaluatie subsidiebeleid Brief 3 december 2010 over 
opvolging 

Nvt nvt 

2010 11 Onderwijs Zilverentant Verplichting uit motie  
prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Opstellen van een integrale 
onderwijsvisie, incl. 
leerlingenprognoses en de daarbij 
behorende analyse/conclusie. 
 Tevens meegenomen duidelijkheid 
hoe de gelden voor de LEA besteed 
worden, alsmede de afstemming 
tussen onderwijsbeleid en vrijetijds- 
en jeugdbeleid ingebed in de LEA 

1e kwartaal 2011 Ja  mrt-12 Direct Onderwijsvisie Ja:  
Brief 3 december 2010 over 
opvolging 
Notitie 7 maart 2011 met 
toelichting wijziging in 
projectopdracht (eerst 
notitie, visie verschuiven 
met een jaar) 
Brief 26 maart 2011 met 
stand van zaken en 
aankondiging vertraging 
Brief 17 oktober met 
voorstel organisatie dialoog 
met schooldirecties/bestuur 
en  

Ja:  
Brief 3 december 2010 
over opvolging (wordt 
gezegd dat opvolging in 
maart 2011 volgt) 
Notitie 7 maart 2011 
met toelichting wijziging 
in projectopdracht 
(eerst notitie, visie 
verschuiven met een 
jaar) 
Brief 26 maart 2011 met 
stand van zaken en 
aankondiging vertraging 
Brief 22 december over 
vertraging 
onderwijsvisie door 
organisatie dialoog met 
schooldirecties/bestuur 

nvt 

2010 11 Kunst & Cultuur  Maat Verplichting uit motie 
 prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Levering Kunst- en Cultuurnota  4e kwartaal 2011 Ja 19-mrt-12 Direct Cultuurnota In raadsplanning:  
-  voor oktober 2011: 
 verschuiving naar 
 december ivm spreiding 
 van de werkzaamheden 
-  in december 2011: wordt 
 april ivm  inspraak-
 termijnen  capaciteit in 
 SoZa problematiek is 
 gestoken 

In raadsplanning:  
- voor oktober 2011: 
verschuiving naar 
december ivm spreiding 
van de werkzaamheden 
- in december 2011: 
wordt april ivm 
inspraaktermijnen  
capaciteit in SoZa 
problematiek is 
gestoken 

  

2010 11 Sport Zilverentant Verplichting uit motie 
 prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Leveren van een integrale 
Sportnotitie 

1e kwartaal 2011 Gedeeltelijk:  geen nieuwe 
sportnota, maar actualiseren van 
de bestaande nota  

12-apr-11 Indirect: geen nieuwe  
sportnota, maar actualiseren 
van de bestaande nota  

Sportnotitie 2011 Brief 3 december 2010 over 
opvolging 
Brief 10 januari 2010 met 
aankondiging versturen 
sportnotitie 
Brief 29 maart 2010 met 
aankondiging kleine 
vertraging (op eerder 
genoemde datum)  en reden 

brief 3 december 2010 
over opvolging 
brief 10 januari 2010 
met aankondiging 
versturen sportnotitie 
brief 29 maart 2010 met 
aankondiging kleine 
vertraging (op eerder 
genoemde datum) en  
reden 

Brief 3 december 2010: reden 
waarom geen nieuwe 
sportnota wordt opgesteld 
(vanwege kort  tijdsbestek) 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2010 11 Kunst & Cultuur  Maat Verplichting uit motie 
(begrotingsraad) 

Leveren van een overzicht van 
projecten uit de nota "van klei naar 
kunst" in de periode 2011 t/m 2014 

  Gedeeltelijk: Nog lopende 
projecten zijn verwerkt in 
cultuurnota 2012. Van de 1% 
regeling is echter niet 
aangegeven hoe dit wordt 
opgevangen.  

19-mrt-12 Indirect Verwerking in cultuurnota 2012 Brief 3 december 2010: 
Planning voor levering 
informatie 2e kwartaal 2011 

  nvt 

2010 11 Sociale Zaken Maat Verplichting uit motie 
 prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Verordening re-integratie WWB, 
IOAW en IOAZ 2011 
Bij raadsvoorstellen aangaande 
nieuwe (of aanpassing van) 
verordeningen altijd een oplegnotitie 
toevoegen,  waarbij inzichtelijk 
gemaakt wordt wat de evt. 
verschillen zijn met de VNG 
modelverordening 

2011 Ja  sep-11 Direct Oplegnotitie met wijzigingen 
toegevoegd 

  nvt nvt 

2010 11 Coördinatie 
subsidiebeleid 

Wassenaar Verplichting uit motie 
 prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Algemene Subsidieverordening 2012 
Bij raadsvoorstellen aangaande 
nieuwe (of aanpassing van) 
verordeningen altijd een oplegnotitie 
toevoegen,  waarbij inzichtelijk 
gemaakt wordt wat de evt. 
verschillen zijn met de VNG 
modelverordening 

2011 Ja  15-nov-11 Direct Oplegnotitie met wijzigingen 
toegevoegd 

  nvt nvt 

2010 11 Onderwijs Zilverentant Verplichting uit motie 
 prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Verordening ruimte- en 
inrichtingseisen peuterspeelzalen 
Leiderdorp 2011 
Bij raadsvoorstellen aangaande 
nieuwe (of aanpassing van) 
verordeningen altijd een oplegnotitie 
toevoegen,  waarbij inzichtelijk 
gemaakt wordt wat de evt. 
verschillen zijn met de VNG 
modelverordening 

2011 Ja  8-jun-11 Direct Oplegnotitie met wijzigingen 
toegevoegd 

  nvt nvt 

2010 11 Milieu  Maat Verplichting (uit motie 
ingediend 
 begrotingsraad) 

Organiseren lokale klimaattop   Nee  nvt Geen       Brief 17 maart 2011: ivm te 
weinig belangstelling vanuit 
lokaal bedrijfsleven en de 
woningbouwcorporatie 

2011 1 Onderwijs Zilverentant Toezegging (niet 
geagendeerd)  

Aanpassing raadsbesluit over 
Onderwijsachterstanden  

31-jan-11 Ja  31-jan-11 Direct Verwerkt in raadsvoorstel   nvt nvt 

2011 1 Financiën  Van der Eng Toezegging College informeert de raad over 
aanvullende reactie Provincie op 
begroting/jaarrekening zodra deze 
binnen is 

Zodra reactie  
binnen is 

Ja  11-feb-11 Direct Brief in RIS en naar werkgroep FIN  
verstuurd 

  nvt nvt 

2011 6 Financiën  Van der Eng Toezegging  Raad informeren over de stand van 
zaken financiële situatie in opmaat 
naar de begroting 

10-okt-11 Ja  14-sep-11 Direct Brief   nvt nvt 

2011 6 Verkeer en vervoer Wassenaar Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Agenderen Hekwerk Oude 
Spoorbaan voor commissie Ruimte 
van 23 augustus 2011 

23-aug-11 Ja  23-aug-11 Direct In toezeggingenlijst en op agenda   nvt nvt 

2011 8 Onderwijs Zilverentant Toezegging (commissie 
BM) 

Schriftelijke beantwoording 
technische vraag van het CDA over 
schooluitval 

19-sep-11 Ja  31-8-2011 Direct Document met beantwoording  
technische vraag 

  nvt nvt 

2011 8 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Aanleveren van informatie en cijfers 
over scheefwonen  

10-okt-11 Ja    mrt-12 Indirect: verwerkt in  
woonbehoefteonderzoek 

Brief woonbehoefteonderzoek 
(maart) 
Workshop woonbehoefte in mei 

    nvt 

2011 8 Financiën  Van der Eng Toezegging (niet 
geagendeerd)  

Wijziging aanbrengen in 
raadsvoorstel financiële verordening 
2012 

5-sep-11 Ja  5-sep-11 Direct Verwerkt in raadsvoorstel     nvt 

2011 9 Verkeer en vervoer Wassenaar Toezegging 
beantwoording  
commissievraag 

Beantwoording commissievraag over 
toestaan bromfietsverkeer op de 
Ockenrode 

10-okt-11 Ja  10-okt-11 Direct Na vraag in raadsvergadering over 
 toezegging 

Nee nvt nvt 

2011 11 Belastingen Van der Eng Toezegging (commissie 
BM) 

Stuk over de gewenste 
kostendekkendheidspercentages van 
leges, ter bespreking in  
commissie voor de Kadernota  

23-apr-12 Nee  Nvt Nvt Brief   nvt Ja: mondeling in 
raadsvergadering 2 april + 
brief 11 april 2012,  opvolging 
in samenwerking met  
Rekenkamer ivm onderzoek 
Rekenkamer over hetzelfde 
onderwerp 

2011 11 WMO Wassenaar Toezegging (commissie 
BM) 

M.b.t. WMO/decentralisatie: 
Inventarisatie van aantal 
 mensen en welke problematiek   

23-apr-12 Ja  24-mei-12 Direct Document met aantallen en 
problematiek 

Commissie vergadering 23 
april: meenemen bij 
voorstel transities  
wat in mei naar de 
commissie komt 

Commissie vergadering 
23 april: meenemen bij 
voorstel  transities  wat 
in mei naar de 
commissie komt 

nvt 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2011 11 Financiën  Van der Eng Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Verstrekken van een overzicht van de 
reserves en plannen die het college 
daarmee heeft 

19-dec-11 Ja  19-dec-11 Direct Overzicht reserves en plannen   nvt nvt 

2011 12 Onderwijs Zilverentant Toezegging (commissie 
BM) 

Voorstel College met betrekking tot 
de leerplichthandhaving en voortijdig 
schoolverzuim  

19-mrt-12 Ja 14-jun-12 Direct Voorstel Brief 27 maart 2012: 
informatie dat er nog geen 
opvolging is geweest 

Ja: brief 27 maart 2012: 
informatie dat er nog 
geen opvolging  is 
geweest 

nvt 

2011 12 Financiën  Van der Eng Toezegging  Voorbereiden discussie uitputting 
reserves 

  Ja  29-feb-12 Direct Discussienota In raad 5 maart bij vragen 
over toezeggingen zegt Van 
der Eng toe dit  
voor de komende 
raadsvergadering te 
behandelen 

  nvt 

2011 12 Onderwijs Zilverentant Toezegging (uit 
regiowerkgroep) 

Notitie verstrekken over welke 
scholen geen verzuim melden, 
waarom niet en wanneer zij dat wel 
willen gaan doen 

19-mrt-12 Gedeeltelijk:  geen antwoord op 
vraag wanneer  scholen dat wel 
willen doen, dit omdat scholen 
zich niet voelen aangesproken 

20-mrt-12 Indirect: geen antwoord op 
vraag wanneer  scholen dat 
wel willen doen, dit omdat 
scholen zich niet voelen 
aangesproken  

Document met antwoord op 
vragen 

  nvt Ja: vanwege reactie scholen 

2011 11 Afval Maat Toezegging (commissie 
Ruimte) 

College komt met voorstel 
Gevulei/kaders/stellingen 
afvalverwerking ter bespreking in 
commissie ruimte 

24-jan-12 Ja  24-jan-12 Indirect Verwerkt in oplegnotitie   nvt nvt 

2011 3 Coördinatie 
subsidiebeleid 

Wassenaar Verplichting  
(uit motie 
subsidiebeleid) 

Uitwerking kader met betrekking tot 
prestatieafspraken met 
gesubsidieerde instellingen om 
sturing op outputfinanciering 
mogelijk te maken 

dec-11 Nee  nader te bespreken Nvt   Brief 5 maart 2012 (op 
zelfde dag 
raadsvergadering), na 
verzoek  
Commissie Bestuur en 
Maatschappij op 13 feb 
2012 

  Ja: brief 5 maart 2012, nog 
geen opvolging en verzoek 
om gesprek over motie 

2011 3 Accommodatiebeleid Zilverentant Verplichting uit motie 
subsidiebeleid 

In en na overleg met de gebruikers 
ten aanzien van De Sterrentuin een 
exploitatie-/accommodatiebeleid op 
te stellen.  

dec-11 Gedeeltelijk: Wel kader 
eigendommenbeleid.  
Wel voorstellen voor verbetering 
exploitatie Sterrentuin. Nog 
geen 
welzijnsaccommodatiebeleid  

Nog gepland Indirect Jan 2013: rapport over 
optimalisatie Sterrentuin  
Welzijnsaccommodatiebeleid 
(nog gepland) 

Ja: 
- 31 januari 2012 Kader 
eigendommenbeleid  
- brief 6 december 2012: in 
januari conclusies van 
onderzoek naar 
optimalisatie van exploitatie 
Sterrentuin  

Ja: 
-  Reactie motie 5 
 maart 2012: planning 
 ac.beleid december 
 2012 
-   brief 6 december 
 2012: verschuiving  
 accommodatiebeleid 
 ivm  capaciteit 

nvt 

2011 5 Water/Openbare 
Ruimte 

Maat Verplichting uit motie het onderzoek naar de oorzaken van 
de wateroverlast in het Zijlkwartier 
(zoals toegezegd in december 2010) 
nu  ook daadwerkelijk uit te voeren, 
en een uitvoerings- en 
dekkingsvoorstel zo spoedig mogelijk 
en indien mogelijk voor eind 2011 
aan de raad voor te leggen. 

Voor eind 2011 Ja  Onderzoek juli 2012, Informatie op 
 presentatieavond 22 augustus 2012 

  Presentatieavond met  
onderzoeksresultaten en 
aanbevelingen 

Ja: 
-  Antwoord op 
 commissievragen VVD 
 over voortgang, 29 
 november 2011: 
 verwachting 
 onderzoekresultaten in 
 voorjaar 2012. In 
 september al een 
 enquête verstuurd naar 
 bewoners. In november 
 2011 zal riool worden  
 geïnspecteerd 
-  Brief 11 juli 2011: 
 aankondiging 
 informatieavond in 
 augustus 

  nvt 

2011 5 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Verplichting uit motie Aanpassen verordening 
woningvoorraad 

sep-11 Ja 6-sep-11 Direct Verwerking in gewijzigde 
verordening 

  nvt nvt 

2011 6 Financiën  Van der Eng Verplichting uit motie Afzien  van de in de kadernota 
voorgestelde versobering van het 
leerlingenvervoer; de dekking 
hiervoor ad € 20.000,- te vinden in 
een verlaging van de op basis van de 
meicirculaire voorgestelde 
behoedzaamheidsreserve van 
€ 150.000 naar € 130.000. 

Voor begroting Ja  nov-11 Direct Verwerking in begroting 2012-
2015 

  nvt nvt 

2011 6 Financiën  Van der Eng Verplichting uit motie Bestaande conciërgeregeling 
voortzetten (niet wegbezuinigen) 

Voor begroting Ja    Direct In lijst moties 2 april 2012   nvt nvt 

2011 10 Sociale Zaken Maat Verplichting uit motie In de prestatieafspraken 2012 op te 
nemen dat Leiderdorp per kwartaal 
vooraf laat weten hoeveel budget de 
Leidse uitvoeringsorganisatie 
komende kwartaal mag uitgeven en 
dat bij een onverhoopte 
overschrijding deze ten laste van 

Nov-11 Ja  nov-11 Indirect Verwerkt in prestatieafspraken   nvt nvt 
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Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

Leiden komt. 

2011 11 Afval Maat Verplichting  
(uit motie ingediend 
begrotingsraad) 

Informeren Raad over 
ontwikkelingen bij 'het Warenhuis' 
en voorstel t.a.v. mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen 

Zo spoedig mogelijk Gedeeltelijk: wel informatie 
geen  
voorstel 

jan-12 Indirect: wel informatie, 
geen voorstel 

Brief   nvt Ja 
Voorstel om geen  
ontwikkelvoorstel te maken 

2011 11 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Verplichting  
(uit motie ingediend 
 begrotingsraad) 

Ten aanzien van de Baanderij te 
onderzoeken of bestuurlijke kaders 
dusdanig aangepast kunnen worden 
dat er meer mogelijkheden worden 
gecreëerd voor de combinatie van 
bedrijven en wonen 

  Ja nov-12 Direct Brief met uitwerking motie   nvt nvt 

2011 11 Coördinatie 
 Burgerparticipatie 

Van der Eng Verplichting (uit motie 
prestatieafspraken 
uit begrotingsraad) 

Evaluatie Burgerparticipatie 
opnemen in planning voor 2012 

2012 Ja 14-mrt-12 Direct Uitvoering door 
onderzoeksbureau,  
presentatie van de resultaten 

  nvt nvt 

2012 1 Afval Maat Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Voorstel kaderstelling voor de 
verwerking van GFT na 2012 en rest 
en grof vuil na 2015 

20-mrt-12 Ja 20-mrt-12 Direct Voorstel   nvt nvt 

2012 1 Subsidieverwerving Van der Eng Toezegging (nakomen 
aanbevelingen 
 rekenkamerrapport) 
(in commissie BM) 

* Verdere toelichting geven op hoe 
 er binnen de gemeente wordt 
 omgegaan met subsidie-
 verwerving en wat er in de 
 afgelopen maanden is 
 gerealiseerd n.a.v. het 
 rekenkamerrapport.  
* Nakoming aanbevelingen 

  *  Ja: Toelichting is gegeven.  
*  Voor opvolging per 
 aanbeveling zie onderstaand.   

31-jan-12   Brief met reactie per conclusie en 
aanbeveling 

  nvt nvt 

           Aanbeveling 1: Overzicht van 
 relevante subsidieregelingen 
 verspreiden binnen de organisatie 

  Ja apr-11 Direct *  Brief 29 september 2011: 
 verwijzing dat rapport is 
 besproken met MT en andere 
 betrokkenen 
*  Brief 10 januari 2012: rapport is 
 besproken met MT en verder 
 verspreid binnen de afdelingen 

      

          Aanbeveling 2: Kernteam subsidies 
samenstellen met een trekker die 
periodiek bijeenkomt. Bij dit overleg 
dient ook een linking-pin naar het 
Shared Service Center (SSC) aanwezig 
te zijn.  

  Gedeeltelijk (wel 4 personen  
aangesteld, onduidelijk of zij 
periodiek bijeen komen voor 
overleg. Linking pin naar 
Servicepunt 71 nog ter 
bespreking).  

* Brief 10 januari 2012: inmiddels 
 zijn er op thematisch niveau een 
 viertal personen aangewezen die 
 de subsidiekansen voor de 
 gemeente bijhouden. Zij 
 rapporteren aan het MT (centraal 
 coördinatiepunt).  
*  Brief 31 januari 2012: linking pin 
 met Servicepunt 71 wordt 
 besproken (geen verder 
 informatie over gevonden). 
 Hezelburcht wordt ingeschakeld 
 als extern adviseur.  

Indirect * Brief 10 januari 2012: inmiddels 
 zijn er op thematisch niveau 
 een viertal personen 
 aangewezen die de 
 subsidiekansen voor de 
 gemeente bijhouden. Zij 
 rapporteren aan het MT (
 centraal coördinatiepunt).  
*  Brief 31 januari 2012: linking 
 pin met Servicepunt 71 wordt 
 besproken. Hezelburcht wordt 
 ingeschakeld als extern 
 adviseur.  

      

          Aanbeveling 3: start met de borging 
van de kennis, ervaringen en 
werkwijze rond subsidieverwerving 
in een beleidsdocument met een 
bijbehorend werkproces en maak 
deze toegankelijk voor de gehele 
organisatie. Hiernaast moet geborgd 
worden dat subsidienieuws inzake 
regelingen, deadlines, budgetten e.d. 
tijdig bij de juiste personen terecht 
komt.  

    * brief 31 januari 2012: borging 
 van coördinatie bij het MT en de 
 medewerkers die de 
 subsidiemogelijkheden via een 
 subsidiedatabase in de 
 organisatie uitzetten.  
 Procedure ten aanzien van 
 subsidieverwerving wordt in het 
 handboek Admin. Org. 
 Opgenomen (opgenomen 
 februari 2012).  
 Rapportage over 
 subsidieverwerving in 
 bestuursrapportages.  
 Naast checklisten voor 
 ruimtelijke en vastgoedprojecten 
 is in het format van de B&W 
 adviesbladen bij het onderdeel 
 financiële dekking opgenomen of 
 er subsidiemogelijkheden zijn. Dit 
 dwingt de opsteller van het 
 advies aandacht te besteden aan 
 subsidiemogelijkheden 

Direct Brief en verwerkt in handboek 
Adm. Org.  
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

          Aanbeveling 4: Een medewerker 
verantwoordelijk te maken voor de 
kennisuitwisseling & 
kennisontwikkeling, ondersteuning 
en collegiale toetsing van 
subsidieaanvragen. Monitoring van 
subsidieverkrijging ligt bij deze 
medewerker. Tevens als taak de 
status van subsidieprojecten en 
subsidiekansen naar een centraal 
niveau te communiceren 

  Gedeeltelijk: niet een 
medewerker  
die verantwoordelijk is gesteld. 
Onduidelijk hoe monitoring van 
de resultaten van 
subsidieverkrijging nu geregeld is. 
Status subsidieprojecten wordt 
gedaan in bestuursrapportages 
(dus niet door 1 medewerker 
centraal gedeeld) . Vanuit de 
afdeling concernzaken wordt 
ondersteuning geboden aan 
aangewezen contactpersonen.  

* brief 31 januari 2012: overdragen 
 van subsidiekennis wordt voor 
 een deel ondervangen door de 
 overeenkomst met Hezelburcht. 
 Afdeling Concernzaken biedt 
 ondersteuning aan aangewezen 
 contactpersonen. Rapportage 
 subsidieverwerving via 
 bestuursrapportages. 

Indirect         

          Aanbeveling 5: 
professionaliseringsslag bij 
relatiemanagement met de 
belangrijkste (potentiële) 
subsidieverstrekkers  

  Onbekend hoe verder opgepakt. Brief 31 januari 2012: Wordt verder 
meegenomen in  
professionaliseringsslag van het 
subsidiemanagement in de 
gemeente Leiderdorp. 

    * brief 31 januari 2012: 
 aanbeveling wordt 
 verder meegenomen in 
 de professionaliserings-
 slag van het 
 subsidiemanagement  

    

2012 2 Openbare Ruimte Maat Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Aangeven hoe er door met spoed 
extra lampen te vervangen meer 
energiebesparing is te behalen 

sep-12 Ja  nov-12 Indirect Verwerkt in beleids- en 
beheerplan  
openbare verlichting 

ja: mondelinge toelichting 
door wethouder Maat  in 
commissie ruimte 28 
augustus. Vraag om 
uitstelling tot december ivm 
eerst begroting vaststellen 

Ja: mondelinge 
toelichting door 
wethouder Maat in 
commissie ruimte 28 
augustus. Vraag om 
uitstelling tot december 
ivm eerst  
begroting vaststellen 

nvt 

2012 2   Zilverentant Toezegging 
(beantwoording 
technische vragen) 

Beantwoording technische vragen 
GroenLinks over LTC de Munnik 

6-feb-12 Ja  6-feb-12 Direct Document met beantwoording  
technische vraag 

  nvt nvt 

2012 3 Onderwijs Zilverentant Toezegging (niet 
geagendeerd)  

Tijdens het LEA-overleg (Lokale 
Educatieve Agenda) van 10 mei 
nadrukkelijk het schoolverzuim  en 
de leerplichtenhandhaving 
agenderen 

10-mei-12 Ja  10-mei-12 Direct Voorstel Kaderstelling & Kort 
verslag LEA 

  nvt nvt 

2012 3   Maat Toezegging (commissie 
BM) 

Vindbaarheid beleidsregels in 
verordening participatie 
schoolgaande kinderen Wet werk en 
bijstand  
Leiderdorp 2012 aandacht geven 

18-jun-12 Ja  18-jun-12 Direct Bij bespreking lijst van 
toezeggingen, na vraag voorzitter 

23-4-2012: in 
toezeggingenlijst wordt 
door wethouder toegezegd  
in commissie van juni 
nadere info te geven 

nvt nvt 

2012 3 Financiën  Van der Eng Toezegging 
(beantwoording 
 technische vragen) 

Beantwoording technische vragen 
over de discussienota Algemene 
Reserves 

19-mrt-12 Ja  19-mrt-12 Direct Document met beantwoording  
technische vraag 

  nvt nvt 

2012 3 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Toezegging  Wijziging aanbrengen in zienswijze 
kantorenstrategie 

21-mrt-12 Ja  21-mrt-12 Direct Verwerkt in zienswijze   nvt nvt 

2012 4 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Toezegging Plan van aanpak en tijdpad 
kantorenstrategie 

2-jul-12 Ja  2-jul-12 Direct Brief    nvt nvt 

2012 4 Welzijn/ 
Vrijwilligersbeleid 
/Seniorenbeleid 

Wassenaar Toezegging (commissie 
BM) 

Onderbouwing budgetten Nota 
Mantelzorg en Vrijwilligersnota 

  Ja  27-nov-12 Indirect: verwerking 
 in nota mantelzorg en 
Vrijwilligersnota 

Nota Vrijwilligersbeleid 
Nota Mantelzorgondersteuning 

Ja: Tijdens csie vergadering 
18 juni, bespreken lijst van 
toezeggingen: 
onderbouwing budgetten 
wordt meegenomen bij de 
voorbereidingen op de 
herziene nota's   

nvt nvt 

2012 4 Centrumplan Wassenaar Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Voorstel van Wereldhave met 
afwijkingen t.o.v. het 
Centrumpleinplan 

sep-12 nog niet Toezegging  (9 april 2013) wordt 
eind 2013 

      Ja:17 aug 2012 
(mededeling in lijst 
toezeggingen). 
Wereldhave moet 
ideeën verder 
uitwerken/optimaliseren 
en overleggen met 
betrokken partijen. 
Neemt meer tijd in 
beslag. Naar 
verwachting 
terugkoppeling naar 
raad in december. 
9 november 2012  (lijst 
van toezeggingen). 
Planning 26 maart 2013 

  

2012 4 Servicepunt 71 Van der Eng Toezegging (niet 
geagendeerd)  

Toesturen voortgangsrapportage 
Servicepunt 71 

apr-12 ja 13-apr-12 Direct Brief voortgang   nvt nvt 
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Kenmerken Casus Inhoud Casus Opvolging Informatie over opvolging 

Jaartal Maand Beleidsterrein/sector Portefeuillehouder Categorie Uitspraak Gevraagde actie College 

Gestelde termijn 
voor opvolging 
(indien genoemd) Opvolging Werkelijke termijn opvolging Wijze van opvolging Wijze van terugkoppeling 

Tussentijdse informatie 
voortgang 

Informatie/toelichting 
bij niet-tijdige opvolging 

Informatie/toelichting bij 
geen opvolging 

2012 5 Sport Zilverentant Toezegging (en 
speerpunt  
prestatieafspraak) 

Sportnota 1-dec-12 
(behandeling in raad 
10 sept 2012) 

ja 27 november 2012 in commissie 
Ruimte 

Direct Nota sporten en bewegen 2013-
2017 

Ja: Brief 7 mei 2012 met 
voortgang en aankondiging 
uitstel 

Ja: Brief 7 mei 2012 met 
voortgang en 
aankondiging uitstel 
Beantwoording vraag 
over uitstel Sportnota 
van 11 mei 2012 

nvt 

2012 6 Financiën  Van der Eng Toezegging (commissie 
BM) 

Reageren op nog openstaande 
(technische) vragen van de VVD 
betreffende de jaarrekening 2011 

2-jul-12 ja 2-jul-12 Direct Schriftelijk   nvt nvt 

2012 8 Financiën  Van der Eng Toezegging (commissie 
Ruimte) 

Eindafrekening gemeentehuis okt-12 ja nov-12 Direct Brief Ja: tijdens toezeggingen in 
vergadering 24 sept, 
informatie over afsluiting 
project in september en 
toezegging dat er in oktober  
een brief komt.  

  nvt 

2012 11   Driessen Toezegging  Notitie over burgerservicepunten Op korte termijn ja 31-jan-13 Direct Notitie over burgerservicepunten   nvt nvt 

2012 2 Servicepunt 71 Van der Eng Verplichting (uit motie) Aanscherping administratieve 
organisatie binnen de gemeente en 
Servicepunt71 

  ja aug-12 Direct/indirect Reactie met invulling van de 
motie en genomen stappen voor 
aanscherping 

Ja: via lijst moties nvt nvt 

2012 12 Afval Maat Verplichting uit motie  Verslag over de voortgang van de 
oprichting van een recyclebank in de 
Leidse regio 

jul-12 ja 18-jun-12 Direct Memo: voortgangsbericht met 
uitkomsten  van quick scan over 
de mogelijkheden tot invoering 
recyclebank 

  nvt nvt 

2012 5 Ruimtelijke ordening Wassenaar Verplichting uit motie Verbeteren uitvoering gemeentelijke 
asbesttaken 

Zo kort mogelijke 
termijn 

Gedeeltelijk (termijn nog niet 
verlopen): 
-  juni 2012 brief stappenplan 
verbetering asbesttaken  
- 5 april 2013 brief: plan van 
aanpak asbesttaken 

Brief juni 2012 
Planning voor bespreking in 
raadsvergadering sept. 2012 

  Plan van aanpak asbesttaken Brief juni 2012     

2012 9 Verkeer en vervoer Wassenaar Verplichting uit motie  Overleg met externe partijen 
(provincie, Rijkswaterstaat, 
TOMTOM) om bewegwijzering en 
bebording op o.a. de  A4 en de 
routering in het programma zo aan 
te passen dat verkeer zoveel mogelijk 
buiten het dorp omgeleid zal worden 

  Gedeeltelijk (termijn nog niet 
verlopen) 

      Ja: brief 13 februari 2013 
over voortgang,  
wachten is op reactie 
TOMTOM 

  nvt 

2012 9 Openbare orde en 
Veiligheid 

Driessen Verplichting uit motie Met omwonenden van café de 
koning in gesprek over overlast en 
oplossingen voor klachten en met 
uitbater afspraken te maken  

Binnen 3 maanden Ja (volgens lijst van moties  
(09-04-2013)) 

9-apr-13 Mondeling  
afgedaan 

Mondeling afgedaan       

2012 9 Verkeer en vervoer Wassenaar Verplichting uit motie Onderzoek opheffen verbod 
vrachtwagens Van der Valk 
Bouwmanweg, kosten, voor- en 
nadelen in kaart brengen 

Binnen afzienbare 
termijn 

Gedeeltelijk (termijn nog niet 
verlopen) 

      Ja: brief 13 februari 2013 
over voortgang, 
verkeersonderzoek 
afgerond, 
 gemeente nu ambtelijk met 
Leiden in overleg omtrent 
uitkomsten. Studie toonde 
aan dat in alle scenario's er 
effecten op Leids 
grondgebied zijn. Zodra 
deze (eerste) reactie binnen 
is, zullen wij de uitkomsten 
en  conclusie aan u 
aanbieden 

  nvt 

2012 11 Onderwijs Zilverentant Verplichting uit motie  
prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Notitie verstrekken over 
ontwikkelingen, gevolgen en 
oplossingsrichtingen m.b.t. sluiting 
van De Driemaster 

jan-13 ja 21-jan-13 Direct Notitie met brief   nvt nvt 

2012 11 Volkshuisvesting en  
Woningbouw  

Zilverentant Verplichting uit motie  
prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Inzicht geven in de mogelijkheden 
om leegstaande kantoorlocaties te 
gaan herbestemmen tot 
woninglocaties 

1e kwartaal 2013 ja 2-apr-13 Direct Notitie "Leegstand kantoren -  
transformatie woonfunctie" 

  nvt nvt 

2012 11 Centrum voor Jeugd en 
Gezin 

Wassenaar Verplichting uit motie  
prestatieafspraken 
(begrotingsraad) 

Inzicht geven in de 
voortgang/doorontwikkeling van het 
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 

1-apr-13 ja 9-apr-13 Direct Notitie doorontwikkeling CJG 
Leiderdorp 

    nvt 

2012 12 Openbaar Vervoer  Maat Verplichting uit motie Invloed gebruiken om buslijn 182 
terug te brengen naar haar oude 
route 

Zo kort mogelijke 
termijn 

ja feb-13 Direct Brief over gesprek met Arriva en 
gevolgen 

    nvt 
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Bijlage 5 

Onderzochte cases 
1. Leveren van een integrale sportnotitie 

 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2011 op 3 en 5 november 2010 werd een motie 

ingediend voor het aanpassen van de raadsplanning en de prestatieafspraken. Hiermee werd 

ook de prestatieafspraak gewijzigd dat het college een nieuwe integrale sportnota zou 

opleveren. De vigerende Hoofdlijnennota Leiderdorps Sportbeleid liep tot en met 2012. Er werd 

echter door de raad geconstateerd dat er veel speelde op het gebied van sport. Tevens vond de 

raad dat er onvoldoende kaders bestonden voor de verhoudingen tussen de gemeente en het 

sportveld en dat een nieuwe nota nodig was
11

.  

 

Motie 8. Raadsplanning en prestatieafspraken: aanpassen raadsplanning en prestatieafspraken. 

 

Tijdens de vergadering doet het college ook twee toezeggingen die hierop betrekking hebben: 

 

 Toezegging 7. Het college zal inventariseren wat de gemeente per sport en per sporter 

uitgeeft. Maakt onderdeel uit van de Sportnotitie, zie motie 8.  

 Toezegging 9. Wat betreft de sport: het college komt in januari met een quickscan van de 

deelplannen uit de nu geldende hoofdlijnennotitie. Een uitgebreidere nota gaat ten koste van 

andere zaken. Planning 1e kwartaal 2011. 
 

Documenten 

Op 3 december 2010 schreef het college een brief aan de raad. Het college geeft in deze brief 

aan binnen het gestelde tijdsbestek niet met een nieuwe nota te kunnen komen van voldoende 

kwaliteit, omdat ook het sportveld hierbij moest worden betrokken. Het college stelt voor de 

bestaande nota te actualiseren en aanvullende informatie te verstrekken in een sportnotitie en 

deze in maart aan de raad voor te leggen. Over deze werkwijze schrijft het college ook voor 

twee andere onderwerpen uit de prestatieafspraken nog in december overleg te willen voeren 

met de raad. 

 

Op 29 maart 2011 schreef het college aan de raad dat in het traject om te komen tot een 

sportnotitie, vertraging is ontstaan. 'Hoewel de notitie in principe gereed is, willen wij de 

betrokken sportverenigingen - met name die verenigingen waarmee de gemeente een (directe 

of indirecte) financiële band heeft - een mogelijkheid bieden vooraf een inhoudelijke reactie te 

geven en op- en aanmerkingen te maken. De tijd die wij hiervoor oorspronkelijk hadden 

ingeruimd, bleek te optimistisch ingeschat.'  

 

Op 12 april 2011 stuurde het college de sportnotitie De Tussenstand aan de raad. Deze notitie 

bevatte feitelijke informatie over onder meer (de omvang van) de financiële relatie tussen de 

gemeente en de sportverenigingen en de actualisering van de Hoofdlijnennota Sport.  
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Eind 2011 vroeg de raad om een oplegnotitie bij de sportnotitie De Tussenstand
12

. Deze 

oplegnotitie werd op 10 januari 2012 aan de raad gezonden en in januari en februari 2012 

besproken teneinde de kaders voor het sportbeleid te ontwikkelen.  

Op 7 mei 2012 meldde het college de raad middels een brief dat de geplande behandeling van 

de sportnota in de raadsvergadering van 10 september 2012 niet door kon gaan en moest 

worden verschoven naar de vergadering van december 2012. Op 2 juli 2012 zouden wel de 

kaders voor het sportbeleid worden vastgelegd door de raad.  

 

Tijdens de vergadering van 4 februari 2013 stelde de raad de nota 'Sporten & Bewegen 2013-

2017' vast. 

 

 

Figuur 1: Tijdsbalk opstellen integrale sportnota 

 

Interviews 

Uit de interviews met de betrokken beleidsmedewerker en wethouder blijk dat de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze motie lag bij de betrokken beleidsmedewerker. 

De planning vond plaats in afstemming met de verantwoordelijke wethouder. Tevens was deze 

aanwezig bij gesprekken met de sportverenigingen. Volgens de betrokken beleidsmedewerker 

was hij aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie is ingediend en daardoor op de hoogte 

van de motie.  

 

In de interviews met zowel de betrokken beleidsmedewerker als de wethouder wordt de 

totstandkoming van eerst de sportnotitie en vervolgens de sportnota een agendatechnisch 

moeizaam proces genoemd. Er is voor het onderwerp meerdere keren overleg nodig geweest 

met de sportverenigingen en -clubs binnen de gemeente. Dit zijn vrijwilligers die ook voldoende 

tijd moeten krijgen om een en ander te doorgronden. Dat verhoudt zich volgens de betrokkenen 

niet met de agenda die de raad had opgesteld voor dit traject. In 2012 zou dat overleg over de 

definitieve sportnota volgens de gewijzigde planning tijdens de vakantieperiode hebben moeten 

plaatsvinden. 

 

Tijdens het handelingsonderzoek komt naar voren dat voor de vorming van afspraken over en 

uitwerking van het sportbeleid een raadswerkgroep is gevormd. Deze is volgens de aanwezige 
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raadsleden echter opgeheven omdat de politieke identiteit van de raadsleden een belangrijke rol 

speelde, waardoor het vormen van een bestuurlijke 'helikopterview' werd belemmerd.  

 

Volgens de betrokken beleidsmedewerker en de wethouder heeft het proces uiteindelijk wel tot 

een goed resultaat geleid. Volgens de betrokken beleidsmedewerker was dit resultaat niet 

bereikt indien er niet eerst een notitie De Tussenstand was geweest. 

 

2. Afronding evaluatie subsidiebeleid voor kerntakendiscussie 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2011 op 3 en 5 november 2010 diende de raad een 

motie 'Raadsplanning en Prestatieafspraken' in. Een van de genoemde prestatieafspraken is de 

evaluatie Subsidiebeleid. 

 

Motie 8. Onderdeel A3. De evaluatie Subsidiebeleid, zowel kleine subsidies als 

exploitatiesubsidies gereed dienen te zijn voor afronding van de Kerntakendiscussie, zodat 

conclusies nog kunnen worden betrokken bij de Kerntakendiscussie. 

 

Documenten 

Op 8 februari 2011 stuurde het college een voorstel naar de raad met de evaluatie 

subsidiebeleid bijgevoegd. Het voorstel betreft het onderwerp subsidieplafonds 2012. In het 

voorstel geeft het college aan met de werkgroep subsidies uit de raad op 14 december 2010 en 

24 januari 2011 te hebben besproken welke aspecten in de evaluatie terug moesten komen.  

 

 
 

Figuur 2: Tijdsbalk evaluatie subsidiebeleid 

 

Interviews 

Volgens de betrokken wethouder waren er geen bijzonderheden bij de uitvoering van deze 

motie. De geïnterviewde beleidsmedewerker geeft aan dat een toenmalige collega uitvoering 

heeft gegeven aan de motie. Volgens de geïnterviewde beleidsmedewerker hebben de 

betrokken beleidsmedewerker en de verantwoordelijke wethouder in de uitvoering overleg 

gepleegd en afgestemd met een raadswerkgroep. De motie is uitgevoerd binnen de gestelde 

tijd.  
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3. Uitwerking motie subsidiebeleid met gesubsidieerde instellingen om sturing op 

outputfinanciering mogelijk te maken 

Aanleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2011 werd een motie ingediend voor de uitwerking 

van het kader Subsidiebeleid. Er werd door de raad geconstateerd dat in de eerder uitgevoerde 

Evaluatie Subsidiebeleid veel aanbevelingen en/of wijzigingsvoorstellen werden gedaan. De 

raad geeft in de motie een zevental punten die uitwerking behoefden.  

 

Motie. Evaluatie Subsidiebeleid. De raad verzoekt het college de motie/het kader uit de motie uit 

te werken en zodanig te plannen dat de behandeling hiervan uiterlijk december 2011 in de 

commissie en raad kan plaatsvinden. 

 

Documenten 

Op 31 januari 2012 diende het college een voorstel in voor de subsidieplafonds 2013. Hierin 

verwijst zij naar de motie van 14 maart 2011. Hierin schrijft het college dat zij het SMART 

maken van de begrotingsdoelen ter hand had genomen en dat de andere punten uit de motie 

met de subsidiecyclus 2013 worden opgepakt.  

 

Op 9 februari 2012 diende de VVD-fractie technische vragen in met betrekking tot het 

subsidiebeleid. Zij vroeg zich af waarom de motie op dat moment niet werd uitgevoerd. In haar 

schriftelijke antwoord zegt het college dat de punten uit de motie aan elkaar waren gerelateerd. 

De resultaten van het werken met de SMART-systematiek zouden pas met de subsidiecyclus 

2013 zichtbaar worden. 

 

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Maatschappij van 13 februari 2012 vroeg 

de commissie het college voor de raad van 5 maart 2012 met een tijdpad en toelichting te 

komen over uitvoering van de motie.  

 

Op 5 maart 2012 stuurde het college de raad een brief met een reactie op de motie evaluatie 

subsidiebeleid. Per punt wordt ingegaan op de motie, tevens wordt een planning van de 

uitvoering gegeven. Het college schrijft hiermee aan te geven dat zij in het subsidieproces 

stappen zet om te sturen op prestaties en dat zij de bereidheid heeft hiermee verder te gaan. 

Verder geeft zij aan kanttekeningen te plaatsen bij het sturen op SMART-doelen en het 

overgaan op outputfinanciering. 

 

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2012 constateert de raad dat het college de motie nog 

niet had uitgevoerd. De raad geeft aan dat dit directe gevolgen heeft voor de door de raad vast 

te stellen kader subsidiebeleid 2013 en 2014 en zegt hierdoor niet in staat te zijn een 

afgewogen kader mee te geven. 
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Figuur 3: Tijdsbalk motie kaders subsidiebeleid 

 

Interviews 

In de interviews met de betrokken wethouder kwam naar voren dat de uitvoering van de motie in 

eerste instantie vertraging heeft opgelopen. De wethouder geeft hiervoor als reden dat er 

beperkingen in de capaciteit waren binnen de gemeente. Tevens was er ten tijde van de motie 

een raadswerkgroep subsidies actief. Hier werden verschillende punten besproken, gerelateerd 

aan de subsidiekaders. Volgens de geïnterviewde beleidsmedewerker ontstond hierdoor bij de 

wethouder en betrokken beleidsmedewerkers het idee dat wat in de werkgroep besproken werd 

voldoende antwoord gaf op de motie, ondanks dat de motie zelf niet expliciet aan bod kwam. 

Begin 2012 vond er een wisseling plaats in de takenpakketten van de beleidsmedewerkers. De 

geïnterviewde beleidsmedewerker die het subsidiebeleid hierna in zijn takenpakket kreeg, 

constateerde in de voorbereiding op het vaststellen van de subsidieplafonds dat de motie nog 

onvoldoende was opgepakt. Volgens de geïnterviewden is dit naar de raad gecommuniceerd. 

 

Na de bespreking van de subsidieplafonds is gestart met de uitvoering van de motie. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de motie lag bij de betrokken beleidsmedewerker. 

Overleg met externe partijen vond plaats met de uitvoerende beleidsmedewerker. Tijdens het 

proces van uitvoering heeft de beleidsmedewerker uitvoerig overleg gepleegd met de betrokken 

wethouder. Hiernaast vond uitvoering van de motie plaats in samenspraak met de 

raadswerkgroep. De uiteindelijke resultaten zijn door de verantwoordelijke wethouder besproken 

met het college. 
13
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De geïnterviewden noemen de uitvoering van deze motie een moeizaam proces. Allereerst 

omdat de invulling van de motie verschillend werd geïnterpreteerd binnen de raad. Zowel de 

betrokken beleidsmedewerker als de wethouder zeggen dat het werken in een werkgroep heeft 

gezorgd voor duidelijkheid en goede afspraken. De betrokken beleidsmedewerker geeft aan dat 

het werken met de raadswerkgroep een goede manier was om de wensen van de raadsleden te 

peilen en goede afspraken te maken. De tweede reden die wordt genoemd door de betrokken 

beleidsmedewerker is het bestaan van bestaande afspraken die in de loop van de jaren zijn 

ontstaan met verschillende organisaties en instellingen. Deze oude afspraken moesten worden 

omgezet in prestatiegerichte afspraken. Tot slot heeft volgens de geïnterviewden de 

betrokkenheid van verschillende organisaties en instellingen voor vertraging in het proces van 

uitvoering. 

 

Uiteindelijk is door de raadswerkgroep gevraagd criteria op te stellen voor de beoordeling van 

de drie organisaties die productsubsidie verkrijgen. In samenspraak met de werkgroep heeft de 

betrokken beleidsmedewerker een matrix opgesteld van deze criteria. In maart 2013 is het 

subsidiebeleid voor de drie organisaties die productsubsidie verkrijgen afgerond. 
14

 

 

4. Een overzicht van projecten uit de nota 'Van klei naar kunst' 2011 tot en met 2014 

vanuit de reserve kunst en cultuur en het opvangen van afschaffen van de 1%-regeling 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2011 op 3 en 5 november 2010 werd een motie 

ingediend met betrekking tot de reserves kunst en cultuur. In deze motie constateert de raad dat 

een aantal projecten uit de nota 'Van klei naar kunst 2007-2014' nog niet was uitgevoerd. 

Tevens constateert de raad dat de 1%-regeling ten behoeve van kunst bij bouwprojecten is 

afgeschaft. 

 

Motie 2. De raad verzoekt het college een overzicht te verstrekken waarop duidelijk wordt welke 

projecten uit de nota 'Van klei naar kunst' men in de periode 2011 tot en met 2014 nog vanuit de 

reserve kunst en cultuur zal gaan uitvoeren en op welke wijze men het afschaffen van de 1%-

regeling gaat opvangen.  

 

Documenten 

In april 2012 stuurde het college de raad de cultuurnota 'Cultuur in Leiderdorp 2012-2015'. In 

deze nota wordt verwezen naar de zes projecten uit de nota 'Van klei naar kunst'. Er wordt een 

korte terugblik gegeven op de resultaten van 'Van klei naar kunst'.  

De beeldentuin in de Heemtuin als een van de projecten uit de nota 'Van klei naar kunst' is 

opgenomen in de begroting 2012-2015. Bij dit project wordt aangegeven dat de reserve kunst 

en cultuur wordt aangesproken en tevens een aanvulling wordt gevraagd op de bestaande 

jaarlijkse onttrekking vanuit de begroting 'Van klei naar kunst'. 
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Figuur 4: Tijdsbalk overzicht projecten 'Van klei naar kunst' 

 

Interviews 

In het interview met de betrokken wethouder komt naar voren dat het gevraagde totaaloverzicht 

van de projecten niet is geleverd. De wethouder geeft aan dat in de cultuurnota wordt verwezen 

naar de projecten en dat de raad tussendoor over de individuele projecten is geïnformeerd. In 

de behandeling in de raad is niet meer teruggekomen op de motie.  

 

5. Notitie verstrekken over welke scholen geen verzuim melden 

Aanleiding 

Tijdens de regiowerkgroep bijeenkomst van 7 december 2011 werd door het college toegezegd 

een notitie te verstrekken over het schoolverzuim. 

 

Toezegging. In het 1e kwartaal komt college met notitie over welke scholen (met naam van de 

school) geen verzuim melden, waarom niet en wanneer zij dat wel willen gaan doen.  

 

Documenten 

Op 20 maart 2012 stuurde het college de raad een memo waarin zij ingaat op de toezegging. 

Het college geeft hierin een overzicht van het aantal verzuimmeldingen per school. Tevens 

schrijft zij dat op 16 januari 2011 een bijeenkomst is georganiseerd met het onderwijs. Hier 

kwam naar voren dat de onderwijsbestuurders van de betrokken schollen allen ongeoorloofd 

verzuim melden en zij geven aan het vervelend te vinden dat de cijfers anders worden 

geïnterpreteerd. Het college heeft daarom met het Regionaal Bureau Leerplicht afgesproken dat 

zij bij een van de komende overleggen met het onderwijsveld zal aanschuiven om te bekijken 

hoe misinterpretatie van de cijfers kan worden voorkomen.  

 

Tijdens de vergadering van de regiocommissie op 21 maart 2012 werd ingegaan op de memo. 

Door de commissie wordt aangegeven dat het college naast het verstrekken van een notitie 

over het schoolverzuim ook met een voorstel komt voor het vaststellen van kaders/streefcijfers 

ten aanzien van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Wethouder Zilverentant zegt dat hij 

hier niet van op de hoogte was, maar dat deze notitie voor de behandeling van de 

onderwijsvisie in de gemeenteraad werd toegestuurd.  

 

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Maatschappij van 23 april 2012 werd 

ingegaan op de memo. Uit de memo blijkt dat er geen luxeverzuim binnen Leiderdorp is gemeld 

door de scholen. De commissie geeft aan dat zij zich niet kan voorstellen dat er geen 

luxeverzuim is in Leiderdorp. Wethouder Zilverentant geeft aan dat op 10 mei 2012 een 

bijeenkomst is met het onderwijsveld waarbij het RBL aanwezig is en waarin het schoolverzuim 

en de interpretatie van de cijfers worden besproken.  

 

Op 14 mei 2012 stuurde het college de raad het verslag van de bijeenkomst van de Lokale 

Educatieve Agenda. Tijdens deze bijeenkomst komt naar voren dat de lage cijfers over het 

luxeverzuim niet betekenen dat scholen niet of slecht melden. Volgens de scholen wordt 

verzuim correct gemeld. Echter, wanneer een verzoek (met reden) om te verzuimen 

geaccordeerd wordt door de schoolleider, is er formeel geen sprake van luxeverzuim. Het 

college schrijft dat de scholen tevens aangeven studiedagen strategisch te plannen om 

luxeverzuim te voorkomen.  
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Op 14 juni 2012 stuurde het college de raad een memo met een voorstel ten aanzien van de 

kaders leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten. Hierin wordt opnieuw verwezen naar 

de memo van 20 maart 2012 en het verslag van het LEA-overleg. Het college geeft aan dat 

scholen hun meldingsplicht goed uitvoeren en dat er nauwelijks sprake is van verzuim.  

 

Figuur 5: Tijdsbalk toezegging schoolverzuim 

 

Interviews 

In de interviews met de betrokkenen wordt het ontstane misverstand over het leveren van een 

notitie met een voorstel ten aanzien van de kaders leerplichthandhaving en voortijdig 

schoolverlaten vervelend genoemd. Volgens de betrokken beleidsmedewerker is door dit 

misverstand vertraging in de onderwijsvisie ontstaan. De betrokken beleidsmedewerker vertelt 

dat door een samenloop van omstandigheden deze toezegging niet bij de verantwoordelijke 

wethouder en de betrokken beleidsmedewerker terecht is gekomen. Zowel de verantwoordelijke 

wethouder als de betrokken beleidsmedewerker waren niet aanwezig bij de bijeenkomst van de 

regiowerkgroep waarin de toezegging is gedaan. De toezegging is gedaan door een collega van 

de wethouder, dit is niet teruggekoppeld. Er wordt aangegeven dat dit een unieke situatie 

betreft.  

 

Uiteindelijk is de toezegging uitgevoerd door de betrokken beleidsmedewerker in afstemming 

met de verantwoordelijke wethouder. Met betrekking tot de notitie over het schoolverzuim geven 

de geïnterviewden aan dat het lastig was de raad ervan te overtuigen dat de verzuimcijfers 

laag/nul waren. 

 

6. Onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier uitvoeren en een 

uitvoerings- en dekkingsvoorstel voorleggen aan de raad 

Aanleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2011 werd een motie ingediend voor het uitvoeren van 

een onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier en het voorleggen van 

een uitvoerings- en dekkingsvoorstel.  
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Ten grondslag aan deze motie ligt het Gemeentelijk Waterplan, waar in december 2010 mee is 

ingestemd en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan die tijdens de raadsvergadering van 30 

mei 2011 worden besproken
15

.  

 

Motie 1a. Gemeentelijk Rioleringsplan: Wateroverlast Zijlkwartier. De raad roept het college op 

het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier (zoals toegezegd in 

december 2010) nu ook daadwerkelijk uit te voeren en een uitvoerings- en dekkingsvoorstel zo 

spoedig mogelijk en indien mogelijk voor eind 2011 aan de raad voor te leggen.  

 

Documenten en activiteiten 

Tijdens de behandeling van de begroting 2012 op 9 en 11 november 2011 informeerde het 

college de raad over de voortgang van het onderzoek. Wethouder Maat licht toe dat er een 

bewonersbijeenkomst is geweest, een klankbordgroep is gevormd en offertes zijn opgevraagd. 

De klankbordgroep buigt zich over de offertes. Tevens zegt wethouder Maat in de vergadering 

dat de aanbesteding van het onderzoek volgens de planning en binnen het budget kan 

plaatsvinden.  

 

Op 26 november 2011 diende de VVD een commissievraag in voor de commissie Ruimte over 

de stand van zaken van het onderzoek, de te verwachten maatregelen en de manier waarop de 

bewoners op de hoogte werden gehouden van vervolgstappen. Het college zegt in haar 

schriftelijke antwoord van 29 november 2011 dat de gemeente samen met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland gestart is met het uit laten voeren van een gebiedsstudie. 

Tevens geeft het college in deze brief aan dat een enquête is uitgezet onder de bewoners, dat 

de klankbordgroep bijeen is geweest en dat het onderzoek eind november 2011 is gestart. Het 

college verwacht de eerste resultaten in het voorjaar van 2012. Over de te verwachten 

maatregelen schrijft het college dat deze afhankelijk zijn van de goedkeuring van budgetten. 

Enkele maatregelen zijn mogelijk in 2012, de echte maatregelen worden in 2013 verwacht. Tot 

slot stelt het college aan dat de bewoners geïnformeerd zijn tijdens een informatieavond op 22 

september en middels twee bewonersbrieven. In de toekomst worden de bewoners 

geïnformeerd middels de klankbordgroep, bewonersbrieven en de website. 

 

Commissievraag 1: onderzoek Wateroverlast Zijlkwartier 26 november 2011  

 

Op 11 juli 2012 verzocht het college de agendacommissie schriftelijk om de geplande 

presentatieavond voor het informeren van de raad over de uitkomsten van het onderzoek naar 

de wateroverlast in het Zijlkwartier in beslotenheid te laten plaatsvinden. Zij kondigt in deze brief 

aan dat het rapport op 21 augustus in het college wordt besproken en dat de bewoners en 

geïnteresseerden in de week van 27 augustus tijdens een openbare informatieavond worden 

geïnformeerd. Het college schrijft het rapport in beslotenheid te willen bespreken om extra 

aandacht te kunnen besteden aan de gedane aanbevelingen en verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.  

 

Op 22 augustus vond een besloten bijeenkomst plaats waarin de raad werd geïnformeerd over 

de uitkomsten van het onderzoek naar wateroverlast in het Zijlkwartier aan de hand van het 

onderzoeksrapport 'Gebiedsstudie Zijlkwartier Leiderdorp'.
16

 Dit rapport bespreekt de oorzaken 

van de wateroverlast en geeft oplossingsrichtingen en aanbevelingen.  

                                                           

15
 Bron: Motie 1a. Gemeentelijk Rioleringsplan, 30 mei 2011 

16
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In de 'Programmabegroting 2013-2016', besproken tijdens de begrotingsraad op 7 en 9 

november 2012, schrijft het college dat maatregelen die uit het onderzoek zijn gekomen en 

waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt worden beoordeeld op haalbaarheid. Er 

wordt een plan opgesteld en vervolgens uitvoering gegeven aan de maatregelen.  

 

In maart 2013 zijn de bewoners van het Zijlkwartier middels een nieuwsbrief geïnformeerd over 

het vervolg van de gebiedsstudie Zijlkwartier. Uit deze nieuwsbrief blijkt dat is besloten om een 

ontwerp op te stellen voor verbetering van de waterhuishouding op openbaar en particulier 

gebied en achterpaden. Op 15 februari 2013 is hiervoor een projectopdracht verstrekt. Verwacht 

wordt dat de ontwerpwerkzaamheden halverwege 2013 in concept gereed zijn en in het najaar 

van 2013 definitief kunnen worden vastgesteld 

 

Op 10 juli 2013 is een bewonersavond georganiseerd waar drie ontwerpen met betrekking tot 

de aanpak van wateroverlast in de wijk Zijlkwartier zijn gepresenteerd.  

 
Figuur 6: Tijdsbalk onderzoek Zijlkwartier 

 

Interviews 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze motie en het in de gaten houden van de 

planning en het proces van uitvoering, lag bij de betrokken beleidsmedewerker. Deze was 

aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie is ingediend en was daardoor op de hoogte 

van de motie. Tevens was de motie opgenomen in de lijst van toezeggingen en moties. Nadat 

stukken door de beleidsmedewerker waren opgesteld zijn deze doorgestuurd naar de 

verantwoordelijke wethouder, alvorens ze naar de raad gingen
17

 

 

Volgens de betrokken beleidsmedewerker was voorafgaande aan de motie al bekend was dat 

dit onderwerp aan bod zal komen, omdat de maatregel was opgenomen in het Gemeentelijk 

Waterplan. Er was daarom in de planning van de betrokkenen al ruimte vrijgemaakt voor dit 

onderwerp. Volgens de betrokken beleidsmedewerker en de wethouder maakte de 

betrokkenheid van meerdere partijen bij het onderzoek en het vraagstuk rondom de 

                                                           

17
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verantwoordelijkheden van de verschillende partijen het proces van afhandeling complex en 

intensief. Hierdoor vergt volgens hen de uitvoering van de motie ook enige tijd.  

 

Tijdens het handelingsonderzoek kwam naar voren dat er vanuit de raad grote betrokkenheid 

was bij deze casus. Voor deze betrokkenheid worden twee redenen genoemd. Ten eerste ging 

het hier om een substantieel bedrag, Ten tweede was er vanuit de bewoners een goed 

georganiseerde lobby rondom dit onderwerp. De betrokkenheid was niet politiek gestuurd, 

omdat er eenduidigheid bestond over het probleem en de noodzaak tot het vinden van een 

oplossing. Tijdens het handelingsonderzoek wordt aangegeven dat het college blij was met 

deze betrokkenheid, omdat hierdoor de gezamenlijkheid werd benadrukt.  

 

7. De ontwikkelingen bij 'het Warenhuis', mogelijke ontwikkelingsrichtingen vanuit 

Leiderdorps perspectief 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2012 op 9 en 11 november 2011 werd een motie 

ingediend waarin het college wordt verzocht de raad te informeren over de ontwikkelingen bij 

'het Warenhuis' en met een voorstel ten aanzien van de mogelijke ontwikkelingsrichtingen 

vanuit Leiderdorps perspectief te komen.  

 

Motie 4. Toekomstperspectief van kringloopbedrijf 'het Warenhuis'. 

 

Documenten 

Op 2 januari 2012 stuurde het college de raad de gewijzigde begroting Gevulei en een 

oplegnotitie. In deze oplegnotitie gaat zij in op de motie. Het college schrijft dat in de gewijzigde 

begroting Gevulei 2012 het verwachtte tekort op het Warenhuis wordt teruggebracht naar nul. 

Dit door de totale uitgaven van het kringloopbedrijf terug te brengen, voornamelijk de 

personeelskosten. Ten aanzien van de mogelijke ontwikkelingsrichtingen schrijft het college het 

volgende: 'Ook naar de toekomst toe lijkt hiermee het kringloopbedrijf te kunnen blijven 

voortbestaan en zal een verdere discussie alsmede een ontwikkelvoorstel vanuit Leiderdorps 

perspectief hieromtrent op dit moment niet direct noodzakelijk zijn.' Tevens wordt aangegeven 

dat de partijen aangesloten bij Servicepunt 71 in de zomer van 2014 de aanbesteding 

voorbereiden. Hier wordt de toekomst van het Warenhuis besproken. 

 

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 24 januari 2012 zegt wethouder Maat dat 

hij van plan is met de gemeenten die aangesloten zijn bij het Servicepunt 71 te bekijken of zij 

voor 2014 over de toekomst van het Warenhuis kunnen spreken. Tevens zegt de wethouder toe 

met richtinggevende kaders voor de toekomst van het kringloopbedrijf te komen.  

 

Op 20 maart 2012 stuurde het college de raad 'Richtinggevende kaders ten behoeve van de 

toekomstige aanbesteding verwerking G.F.T. afval en huishoudelijk restafval alsmede toekomst 

kringloopbedrijf'. Ten aanzien van het kringloopbedrijf geeft zij de volgende kaders mee: 

 inzameling en verwerking van wit- en bruingoed zal moeten plaats vinden via de meest 

milieuvriendelijke technieken op dat moment tegen marktconforme tarieven of inkomsten; 

 inzameling, eventuele reparatie en verkoop van kringloopgoederen mogen de kosten van 

reguliere inzameling en verwerking niet overstijgen; 

 behoud van de werkgelegenheidsdoelstellingen en onderzoek naar de mogelijkheden om 

het kringloopbedrijf te transformeren van werkgelegenheidsproject tot 

arbeidsparticipatiecentrum in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. 
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Op 7 juni 2012 stuurde het college de raad de begroting Gevulei 2013 en een oplegnotitie. In 

deze oplegnotitie verwijst het college naar de oplegnotitie van 2 januari 2012 en licht zij toe dat 

veel van de genoemde maatregelen zijn doorgevoerd en dat er een nieuw bedrijfsplan is 

opgesteld. In de begroting 2013 is het resultaat van het Warenhuis 'nul'.  

 

 

Figuur 7: Tijdsbalk motie het Warenhuis 

 

Interviews 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de planning van deze motie lag bij de betrokken 

beleidsmedewerker. Deze was aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie is ingediend en 

was daardoor op de hoogte van de motie. Nadat stukken door de beleidsmedewerker zijn 

opgesteld, zijn deze besproken met het afdelingshoofd en vervolgens met de betrokken 

wethouder. Hierna zijn de stukken naar de raad gestuurd. Naast deze stukken zijn ook 

tussentijdse rapportages direct vanuit het algemeen bestuur van de Gevulei naar de raad 

gestuurd.
18

 

 

In de interviews met de betrokkenen komt naar voren dat men in de uitvoering afhankelijk is van 

derden, namelijk de ambtenaren binnen de Gevulei. Hierdoor loopt het proces van uitvoering 

soms langzamer dan gewenst. Doordat de betrokken wethouder, de heer Maat, recentelijk lid is 

van het dagelijks bestuur van de Gevulei, is er volgens hem en volgens de betrokken 

beleidsmedewerker meer zicht op de ontwikkelingen en voortgang. De geïnterviewden geven 

tevens aan dat de uitvoering van de motie nog loopt. De wethouder verwacht dat dit eind 2013 

of uiterlijk in 2014 is afgehandeld.  

 

8. De gewenste kostendekkendheidspercentages van leges 

Aanleiding 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2012 op 9 en 11 november 2011 werden vanuit de BBL-

fractie vragen gesteld over de kostendekkendheid van leges. De fractie verzoekt het college om 
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een overzicht van de leges, waarin wordt aangegeven welke leges onvoldoende de kosten 

dekken en welke leges de kosten overschrijden. 

 

Op 25 november 2011 werden vanuit de BBL-fractie commissievragen ingediend over de 

kostendekkendheid van leges. De fractie vraagt om een overzicht, waarbij per te heffen leges 

wordt aangegeven wat naast de legesopbrengsten voor het ambtelijk handelingen ook de 

kosten van die ambtelijke handelingen zijn. In haar antwoord geeft het college een overzicht, 

maar geeft aan een overzicht op het gevraagde detailniveau niet paraat te hebben.  

 

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Maatschappij op 30 november 2011 gaat 

de BBL-fractie in op de antwoorden van het college op de door haar gestelde vragen. De fractie 

geeft aan dat een discussie over de gewenste kostendekkendheid van leges wenselijk is, 

gezien deze 43% is. Wethouder Van der Eng zegt tijdens deze vergadering toe een document 

in te brengen waarbij het totaal op 100% wordt gezet.  

 

Toezegging. College komt met een stuk over de gewenste 'kostendekkendheidspercentages' 

(ter bespreking in commissie vóór de Kadernota). 

 

Documenten 

Op 11 april 2012 stuurde het college de raad een brief over de kostendekkendheid leges. Hierin 

schrijft zij dat de Rekenkamer op verzoek van de raad een onderzoek ging uitvoeren over 

hetzelfde onderwerp en geeft aan haar eigen onderzoek te koppelen aan dat van de 

Rekenkamer.  

 

Op 6 november 2012 stuurde het college de raad het rapport 'Kostendekkendheidsonderzoek 

Leges'. Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Maatschappij van 24 november 

2012 zegt wethouder Van der Eng dat alsnog een eigen onderzoek is gestart, dit omdat de 

leges maar een keer per jaar worden vastgesteld. 

 

 

Figuur 8: Tijdsbalk overzicht kostendekkendheid leges 
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Interviews 

Volgens de betrokken wethouder bestond er binnen het college veel draagvlak voor de 

uitvoering van het onderzoek. De wethouder stelde dat er vanuit het merendeel van de raad 

begrip werd getoond voor het voorstel om het eigen onderzoek te koppelen aan dat van de 

Rekenkamer. Zowel de wethouder als de betrokken beleidsmedewerker zeggen dat zij 

genoodzaakt waren een eigen onderzoek uit te laten voeren, omdat het onderzoek van de 

Rekenkamer vertraging opliep. De rekenkamer heeft hiervan een ander beeld: het onderzoek 

namens de rekenkamer werd gefrustreerd omdat de gevraagde documenten niet tijdig werden 

geleverd. 

 

De rekenkamer heeft een andere lezing van de samenloop van het gemeentelijke en het 

rekenkameronderzoek. De rekenkamer had het bureau opdracht gegeven tot het 

legesonderzoek, met als uitdrukkelijk doel input te kunnen leveren voor de 

begrotingsbehandeling in november. De planning was daarop ruimschoots ingericht. 

  

Al snel bleek dat de gemeente Leiderdorp het bureau ook wilde inschakelen voor het 

kostenberekeningen die ten grondslag liggen aan de nieuwe legestarieven. Het was duidelijk 

dat vanwege de onafhankelijkheid van het rekenkameronderzoek sprake moest zijn van 

gescheiden trajecten. Dat werd ook met zowel de gemeente als met het bureau afgesproken, 

waarbij het Rekenkameronderzoek prioriteit zou krijgen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, het 

gemeentelijke onderzoek werd eerder afgerond, waardoor volgens de rekenkamer haar 

onderzoek vertraging opliep. 

 

9. De verbetering van de uitvoering van gemeentelijke asbesttaken  

Aanleiding 

In de zomer van 2010 heeft het college middels een vragenlijst aan de VROM-inspectie 

informatie geleverd over de wijze waarop illegale asbestverwijdering wordt tegengegaan en de 

wijze waarop vorm is gegeven aan de toezicht- en handhavende taken bij asbestverwijdering.  

 

In een brief van 6 januari 2011 van de VROM-inspectie aan het college worden de resultaten 

van de vragenlijst teruggekoppeld. In deze brief wordt aangegeven dat het proactief toezicht kan 

worden verbeterd en dat er actief moet worden gereageerd op signalen van burgers.  

Tevens wordt gesteld dat het gewenst is dat informatie en kennis wordt uitgewisseld met andere 

handhavende partijen. Tot slot wordt gesteld dat de borging van asbesttaken kan worden 

verbeterd.  

 

Op 22 september 2011 stuurde de coördinator Gemeentewinkel een brief naar het ministerie 

van VROM, waarin werd gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek. In deze brief wordt 

gesteld dat binnen de gemeente goed toezicht wordt gehouden op de asbesttaken en dat er 

actief wordt gereageerd op signalen van burgers. Met betrekking tot informatie-uitwisseling is 

geschreven dat gezien de formatieruimte niet wordt deelgenomen aan regionale bijeenkomsten. 

Tot slot wordt gemeld dat er een evaluatie van de asbesttaken zal plaatsvinden en dan bekeken 

wordt welke maatregelingen worden meegenomen. 

 

Op 5 maart 2012 stuurde de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu een reactie op de brief van 22 september 2011. Hierin schrijft de 

Inspectie dat blijkt dat de gemeente nagenoeg geen actie heeft ondernomen om mogelijke 

verbeteringen in de asbesttaken te realiseren. In de brief wordt gemeld dat de gemeenteraad 
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zal worden geïnformeerd gezien de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de 

gemeentelijke taken bij de raad ligt.  

 

Op 23 april 2012 wordt door de CDA-fractie commissievragen gesteld naar aanleiding van de 

brief van 5 maart 2011 van de inspectie Leefomgeving en Transport. In haar antwoord schrijft 

het college dat er een aantal acties per verbeterpunt is en wordt genomen. Tevens wordt 

aangegeven dat de gehanteerde werkwijze adequaat is en conform wet- en regelgeving.  

 

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2012 werd naar aanleiding van de brief van  

5 maart 2011 een motie ingediend voor het verbeteren van de gemeentelijke asbesttaken.  

 

Motie. Asbestverwerking. De raad dringt er bij het college op aan op een zo kort mogelijke 

termijn mogelijke verbeteringen in de asbesttaken te realiseren. 

 

Documenten 

Op 4 juni 2012 stuurde het college een brief aan de raad waarin zij de raad informeerde over 

een concreet stappenplan voor de verbetering van de uitvoering van gemeentelijke asbesttaken. 

Het college schrijft dat dit plan van aanpak wordt voorgelegd in de raadsvergadering van 10 

september 2012. 

 

Op 5 april 2013 stuurde het college een brief aan de raad met bijgevoegd het 'Plan van aanpak 

gemeentelijk toezicht asbest Leiderdorp'. Dit plan beschrijft de werkwijze met betrekking tot 

vergunningverlening, toezicht en handhaving asbest. In de brief wordt aangegeven dat dit plan 

is voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland die de toezichttaken heeft overgenomen. Hier is 

positief op gereageerd met een enkele suggestie waarover het college zegt hier invulling aan te 

geven.  

 

Figuur 9: Tijdsbalk verbetering gemeentelijke asbesttaken 
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Interviews 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze motie en het in de gaten houden van de 

planning en het proces van uitvoering lag bij de betrokken beleidsmedewerker. De motie is door 

het afdelingshoofd doorgespeeld naar de betrokken ambtenaar. In het proces van uitvoering is 

samengewerkt en overleg gepleegd met een collega en de clustercoördinator. Tevens is 

gezamenlijk overlegd met de verantwoordelijke wethouder. De opgestelde stukken zijn door het 

college vastgesteld. 
19

 

 

Volgens de betrokken beleidsmedewerkers is het ontstane beeld door het onderzoek en de brief 

van de Inspectie Leefomgeving en Transport onjuist. Zij geven aan na deze brief te hebben 

geprobeerd het beeld te nuanceren en terug te koppelen dat de werkwijze rondom de 

gemeentelijke asbesttaken in orde is. Vervolgens is voorgesteld de bestaande processen op 

papier te zetten en aan te geven waar aandachtspunten lagen. Dit voorstel werd volgens de 

betrokken beleidsmedewerkers niet aangenomen.  

 

In de interviews met de betrokken beleidsmedewerkers komt verder naar voren dat de 

uitwerking van de protocollen al op de planning stond, maar als onderdeel van een integraal 

plan. Door de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport werd het onderwerp urgent en 

was het niet meer mogelijk om het later mee te nemen in een integrale aanpak. De 

geïnterviewden zeggen dat de uitwerking van de motie veel tijd in beslag heeft genomen. Zowel 

de betrokken beleidsmedewerkers als de verantwoordelijke wethouder geven aan dat er na de 

uitvoering van de motie geen verdere reactie vanuit de raad is gekomen.  

 

10. Toelichten nakoming aanbevelingen Rekenkamerrapport met betrekking tot 

subsidieverwerving  

Aanleiding 

De Rekenkamer Leiderdorp heeft in 2011 een onderzoek laten uitvoeren naar het proces van 

subsidieverwerving door de gemeente Leiderdorp. Op 8 september 2011 is het conceptrapport 

van dit onderzoek, exclusief conclusies en aanbevelingen, ontvangen door het college.  

 

Op 29 september 2011 gaf het college schriftelijk een reactie op het ontvangen conceptrapport. 

Zij gaat hier in op het gestelde normenkader uit het rapport en geeft aan dat onduidelijk is waar 

deze vandaan komt. Zij schrijft dat het om deze reden niet mogelijk is hier inhoudelijk op te 

reageren. Het gehanteerde normenkader gaat onder andere uit van een centrale coördinatie. In 

het rapport wordt gesteld dat deze niet aanwezig is.  

Het college beaamt dit en licht toe dat zij gebruik maakt van een ander sturingsmodel, waarbij 

de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Vervolgens gaat zij in op de centrale 

registratie van subsidies, waarover zij toelicht dat dit inmiddels is opgepakt. Tot slot schrijft het 

college voornemens te zijn een rapportage over de subsidieverwerving op te nemen in de 

Bestuursrapportage.  

 

Documenten 

Op 1 december 2011 werd het eindrapport aangeboden aan de raad. Tijdens de 

raadsvergadering van 19 december 2011 werd door de VVD-fractie verzocht dit rapport voor de 

volgende politieke ronde te agenderen. Wethouder Van der Eng geeft tijdens deze vergadering 

aan dat een bestuurlijke reactie van het college op het hele rapport met conclusies en 

aanbevelingen nog moet komen.  
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Op 10 januari 2012 gaf het college middels een brief een reactie op het rapport. Zij schrijft dat 

inmiddels een viertal personen is aangewezen die de subsidiekansen voor de gemeente 

bijhoudt. Het managementteam fungeert als centraal coördinatiepunt. Tevens geeft zij aan dat 

vanaf januari 2012 in de bestuursrapportages een overzicht komt van de subsidies. Het 

overdragen van subsidiekennis wordt volgens het college opgevangen door raamovereenkomst 

die met Hezelburcht is gesloten. Door de invoering van Sisa (Single information single audit) is 

er een centraal overzicht van de subsidies. Verder schrijft het college dat de aanbeveling 

omtrent het beleggen van de taken bij Servicepunt71 vooralsnog niet is overgenomen.  

 

Het college geeft aan 'dat Servicepunt71 eerst goed op stoom moet zijn met zijn huidige 

taakveld voordat er nieuwe taken worden toegevoegd'. Het college geeft tot slot aan dat het 

onderzoek van de Rekenkamer in grote mate overeenkomt met het onderzoek wat door 

Hezelburcht is uitgevoerd en in het college en MT in april/mei 2011 is besproken. Het college 

vat samen dat het rapport van de Rekenkamer zaken aan het licht heeft gebracht die reeds 

waren opgevallen en zegt enkele aanpassingen te hebben gedaan die de borging van het 

proces en de rapportage ten goede zullen komen.  

 

In de commissievergadering Bestuur en Maatschappij van maandag 23 januari 2012 stond de 

bespreking van het rapport op de agenda. Tijdens deze vergadering werd het college verzocht 

een overzicht te verstrekken van de maatregelen die per conclusie en aanbeveling zijn 

genomen of worden genomen. Dit werd door het college toegezegd. 

 

Toezegging. Het college komt met een overzicht van de maatregelen naar aanleiding van de 

conclusies en aanbevelingen Rekenkamerrapport Subsidiewerving gemeente Leiderdorp.  

 

Op 31 januari 2012 gaf het college middels een brief een overzicht van de gedane en 

toekomstige maatregelen aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van het 

Rekenkamerrapport.  

 

 
 

Figuur 10: Tijdsbalk aanbevelingen Rekenkamerrapport subsidieverwerving 
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Interviews 

De coördinatie voor de uitvoering van deze motie lag bij de betrokken beleidsmedewerker. 

Omdat het onderwerp de gehele organisatie raakt, lag de verantwoordelijkheid voor uitvoering 

bij het MT.
20

 
 

Volgens de betrokken ambtenaar bracht het rapport enkele belangrijke aandachtspunten naar 

voren, maar was het advies teveel gericht op de organisatorische kant van het proces van 

subsidieverwerving. De kern van de aanbevelingen is daarom overgenomen, maar het 

geadviseerde model en organisatorische invulling zijn niet direct overgenomen. Volgens de 

betrokken ambtenaar heeft het informeren van de raad over de subsidieverwerving via de 

bestuursrapportages ertoe geleid dat het onderwerp geïnstitutionaliseerd is in de organisatie. 

Zowel de geïnterviewde wethouder als de betrokken ambtenaar geven aan dat de raad en de 

Rekenkamer na de brief van 31 januari 2012 niet meer zijn teruggekomen op het onderwerp.  

 

Tijdens het handelingsonderzoek geeft de raad aan dat zij na de brief van 31 januari het 

vertrouwen had dat het college de aangekondigde maatregelen zal invoeren. Tevens geeft de 

raad aan dat de organisatorische invulling een technisch uitvoeringsonderwerp betrof, wat niet 

tot het domein van de raad wordt beschouwd.  

 

11. Evaluatie burgerparticipatie 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de begroting 2012 op 9 en 11 november 2011 werd een motie 

'Raadsplanning en prestatieafspraken met het college' ingediend. Een onderdeel van deze 

motie was het opnemen van de evaluatie Burgerparticipatie in de planning van 2012. 

 

Motie 5b. Onderdeel B.10. Evaluatie Burgerparticipatie: staat niet op de planning voor 2012. 

Alsnog in 2012 opnemen. 

 

Op 14 maart 2012 vond er een presentatieavond plaats waarbij de onderzoeksresultaten van de 

evaluatie naar burgerparticipatie en het Leiderdorpse IBO-protocol werden gepresenteerd door 

onderzoeksbureau I&O. Tevens werd het onderzoeksrapport toegestuurd naar de raad. 

 

Documenten 

Op 3 april 2012 stuurde het college de raad een brief met daarin een reactie op het onderzoek 

Burgerparticipatie. Het college schrijft zich te kunnen vinden in het rapport, geeft een reactie op 

gegeven oplossingsrichtingen voor het gebruik van het IBO-protocol en zegt invulling te geven 

aan de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport.  
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Figuur 11: Tijdsbalk evaluatie burgerparticipatie 

 

Interviews 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze motie en het in de gaten houden van de 

planning en het proces van uitvoering lag bij twee ambtenaren: een beleidsmedewerker en een 

communicatieadviseur. Deze waren aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie is 

ingediend en daardoor op de hoogte van de motie. 
21

 

 

Volgens de betrokken beleidsmedewerker worden moties en toezeggingen in het algemeen ook 

doorgespeeld via de wethouder of het afdelingshoofd. De aanpak en planning van de motie zijn 

afgestemd met de clustercoördinator en betrokken wethouder. 

 

In de interviews met de betrokken ambtenaren wordt het onderwerp burgerparticipatie als zeer 

belangrijk voor de gemeente Leiderdorp genoemd. Er wordt verteld dat er vanuit het college een 

grote behoefte bestond om burgerparticipatie te intensiveren binnen de gemeente. De 

geïnterviewden geven aan dat de motie voor hen niet onverwacht kwam en dat zij zelf ook al 

bezig waren met het onderwerp. Zij zeggen dat er binnen de gemeente veel draagvlak was voor 

deze evaluatie. Zowel de betrokken ambtenaren als de verantwoordelijke wethouder zeggen dat 

burgerparticipatie binnen de gemeente goed is opgepakt. 

 

12. Inzicht in de mogelijkheden herbestemmen leegstaande kantoorlocaties tot 

woningbouw 

Aanleiding 

Op 2 juli 2012 ontving de raad van het college informatie van Holland Rijnland over de mogelijke 

gemeentelijke strategie om leegstand van kantoorpanden tegen te gaan. Het college stuurt de 

raad op 31 oktober 2012 een bief waarin staat dat de gemeente inmiddels gesprekken heeft 

gevoerd met enkele vastgoedeigenaren en dat in één geval (Elisabethhof) resultaat lijkt te gaan 

opleveren. Op 2 november 2012 stuurde het college nog een aanvullende brief waarin zij schrijft 
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dat ook over een ander kantoorpand gesprekken met private partijen over omvorming naar een 

nadere bestemming op gang zijn gekomen. 

 

Tijdens de behandeling van de begroting 2013 op 7 en 9 november 2012 werd een motie 

'Raadsplanning en Prestatieafspraken met het college' ingediend. Onderdeel van deze motie is 

het geven van inzicht in de mogelijkheden om leegstaande kantoorlocaties te gaan 

herbestemmen tot woninglocaties. 

 

Motie 5. Onderdeel B.4. Het college zal de raad in het 1e kwartaal 2013 inzicht geven welke 

mogelijkheden er zijn om leegstaande kantoorlocaties te gaan herbestemmen tot 

woninglocaties. En tevens welke actie(s) het college tot realisatie hiervan onderneemt. 

 

Documenten 

Op 2 april 2013 stuurde het college de raad een brief met bijgevoegd de notitie 'Leegstand 

kantorentransformatie woonfunctie'. In deze notitie geeft zij een overzicht en analyse van 

verschillende kantoren en bedrijfsterreinen. Zij concludeert dat voor een deel van deze locaties 

de transformatie naar een woonfunctie al in gang is gezet, dat op andere plekken nader 

onderzoek wordt gedaan en dat een deel van de locaties zich niet leent voor woningbouw.  

 

 

Figuur 12: Tijdsbalk herbestemmen kantoorlocaties 

 

Interviews 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze motie en het in de gaten houden van de 

planning en het proces van uitvoering, lag bij de betrokken beleidsmedewerkers. Deze waren 

aanwezig bij de raadsvergadering waar de motie is ingediend en waren daardoor op de hoogte 

van de motie. Tevens was de motie opgenomen in de lijst van toezeggingen en moties, die de 

beleidsmedewerkers konden inzien. Nadat stukken door de beleidsmedewerkers zijn opgesteld, 

zijn deze doorgestuurd naar de verantwoordelijke wethouder. De betrokken 

beleidsmedewerkers vertellen dat opgestelde stukken vaak ook binnen de afdeling worden 

doorgestuurd, om eventuele missende informatie aan te vullen. 
22
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In de interviews met de betrokken beleidsmedewerkers wordt aangegeven dat voorafgaande 

aan deze motie een rapport over de regionale kantorenstrategie was opgesteld vanuit Holland 

Rijnland. De betrokken beleidsmedewerkers verwachten dat dit rapport aanleiding was voor 

deze motie. Zowel de beleidsmedewerkers als de wethouder geven aan dat alvorens de motie 

werd ingediend, het college en de ambtelijke organisatie al bezig waren met het onderwerp. 

Hierdoor waren er in de uitvoering van de motie geen moeilijkheden.  

Over de inhoud van de motie zeggen de betrokken beleidsmedewerkers dat zij het opmerkelijk 

vonden dat de motie specifiek gericht was op herbestemming tot woninglocaties en niet 

gevraagd is naar andere mogelijkheden voor herbestemming. 
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Bijlage 6 

Geïnterviewden 
 De heer A. Achbari, beleidsmedewerker cluster Ruimte. 

 De heer F. van Dieten, beleidsmedewerker cluster Ruimte. 

 De heer M. van der Eng, wethouder voor onder andere Financiën, Belastingen, Servicepunt 

71, Juridische Zaken, Subsidieverwerving, Informatisering, Coördinatie Drie decentralisaties 

(3D) in het sociale domein. 

 De heer R. de Graaf, senior beleidsmedewerker Handhaving en Inspectie. 

 De heer T. Heijsteeg, afdelingshoofd van de afdeling Gemeentewerken, de afdeling 

Concernzaken en gedeeltelijk van de afdeling Gemeentewinkel. 

 De heer B. de Jong, coördinator Subsidieprogramma. 

 De heer G. Kuipers, beleidsmedewerker cluster Ruimte. 

 De heer L. Maat, wethouder voor onder andere Sociale Zaken, Jongerenbeleid, Openbare 

Ruimte, Water, Kunst en Cultuur, Milieu en Afval. 

 De heer M. Molenaar, beleidsmedewerker cluster Maatschappij 

 Mevrouw P. Pols, directieadviseur. 

 Mevrouw E. Rijnders, coördinator van de afdeling Gemeentewinkel. 

 De heer B. Schouten, oud-gemeentesecretaris. 

 De heer R. de Smit, senior beleidsmedewerker Vergunningen. 

 Mevrouw C. Visser, communicatieadviseur. 

 De heer K. Wassenaar, wethouder Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening, Centrumplan, 

Meas, Coördinatie Regiozaken, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Coördinatie 

subsidiebeleid. 

 Mevrouw T. Zantingh, raadsgriffier. 

 De heer H. Zilverentant, wethouder voor onder andere Sport, Economische zaken en 

Werkgelegenheid, Volkshuisvesting en Woningbouw. 

 De heer E. van Zundert, coördinator Uitvoering. 
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betreft : ambtelijke reactie concept-rapport navolging van besluiten, toezeggingen en 

moties door het college van Burgemeester en Wethouders 

Geachte mevrouw Van Veldhuizen, 

Op 15 oktober 2013 heb ik uw concept-rapport van het onderzoek naar de "Navolging van 
besluiten, toezeggingen en moties door het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Leiderdorp" ontvangen. U verzoekt mij, uit oogpunt van zorgvuldigheid, eventuele 
feitelijke onjuistheden vast te stellen en met uw rekenkamer af te stemmen. Tevens heeft u 
het concept-rapport aan het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden voor een 
inhoudelijke reactie. Het college zal deze reactie echter pas geven nadat u uw 
onderzoeksrapport heeft afgerond. Onderstaand geef ik u mijn ambtelijke reactie waarbij ik mij 
met name richt op het signaleren van feitelijke onjuistheden en andere relevante aanvullingen 
in de concept rapportage. Ik wil u allereerst bedanken voor het uitgevoerde onderzoek en 
door mij in de gelegenheid te stellen hierop inhoudelijk te reageren. 

Reactie concept-rapport 
In paragraaf 2.1.1. gaat het rapport in op de toezeggingen. Op pagina 5 is een specificatie 
gegeven van drie toezeggingen. Hierin is onder andere een toezegging opgenomen over de 
gewenste kostendekkendheidspercentages van leges. Ten onrechte is hierin wethouder 
Zilverentant aangegeven. De feitelijke portefeuillehouder is wethouder Van der Eng. Op 
pagina 8 is dit wel op een juiste wijze aangegeven. 

In uw rapportage gebruikt u de term "verplichting" door de raad aan het college. Ik begrijp dat 
u hiermee feitelijk de afhandeling van de door de gemeenteraad aangenomen "moties" 
bedoeld. Ik ben van mening dat het gebruiken van de term verplichtingen te gebruiken 
verwarrend kan zijn omdat strikt genomen op basis van de Gemeentewet het college door de 
raad aangenomen moties kan overnemen of niet overnemen. Uiteraard blijft altijd gewenst om 
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de gemeenteraad hierover te informeren. Door het hanteren van de term verplichting kan de 
indruk ontstaan dat het college hierin geen eigen keuzes kan maken. 

Daarnaast is het mogelijk dat het college uitvoering geeft aan de motie maar dat door externe 
factoren niet tot een daadwerkelijke afronding gekomen kan worden. Een goed voorbeeld 
hiervan is de motie met betrekking tot het organiseren van een lokale klimaattop. Hieraan is 
wel uitvoering gegeven maar tot een daadwerkelijke klimaattop is het door gebrek aan lokale 
belangstelling niet gekomen. Door de term "verplichting" te hanteren ontstaat een beeld dat 
een strikte uitvoering dient plaats te vinden zonder hierbij de bestuursrechtelijke en 
uitvoeringscontext te betrekken. 

In de rapportage gaat u in paragraaf 2.1.2 in op de verplichtingen uit moties. U geeft daarin 
een specificatie van de verplichtingen per bestuurder. Omdat het college het principe van 
collegiaal bestuur hanteert, de verdeling van de portefeuilles niet gericht zijn op een gelijke 
verdeling van het aantal mogelijke moties en deze specificatie ook in relatie tot de verdere 
bevindingen mijns inziens geen inhoudelijk toegevoegde waarde heeft geef ik u in overweging 
om deze specificatie niet op te nemen. 

In lijn met deze opmerking is een toelichting bij de gehanteerde termen van het schema op 
pagina 6 wenselijk. Als wordt gesproken over "nagekomen binnen gestelde termijn" of 
nagekomen, geen termijn gesteld" is het van belang te weten welke begripsdefinitie hierbij 
wordt gehanteerd. Graag doe ik u de suggestie tot het opnemen van een begrippenlijst, 
waarin gebruikte termen als "verplichting" duidelijk worden toegelicht in welke betekenis deze 
gelezen dienen te worden. 

In het kader van volledigheid doe ik u de suggestie om op pagina 9 in de vierde alinea een 
aanvulling te doen. Hierin is aangegeven dat collegeleden de toezeggingen e.d. bespreken in 
hun periodieke overleg met de afdelingshoofden. Dit kan echter ook met coördinatoren, 
projectleiders en/of beleidsmedewerkers zijn. 

Onder andere op pagina 9, 11 en 16 wordt de term "beleidscoördinatoren" genoemd, waar 
echter 'coördinatoren" wordt bedoeld. In de organisatie zijn alle coördinatoren betrokken bij de 
uitvoering van moties en toezeggingen. Dit betreft niet alleen de coördinatoren van de 
beleidsafdeling maar ook de andere afdelingen. 

In de samenvatting van uw bevindingen (hoofdstuk 3) stelt u vast dat het college niet beschikt 
over een eigen planningsoverzicht. De planning zou worden bepaald door de termijnen in de 
toezeggingen in de lijst van de griffie. In werkelijkheid maakt de planning om uitvoering te 
geven aan toezeggingen en moties deel uit van een steeds geactualiseerde beleids- en 
projectplanning. Het eigenaarschap voor de uitvoering van toezeggingen en moties voor de 
betrokken ambtenaar vind ik belangrijk naast de integrale planning. De bestaande praktijk laat 
zien dat dit een belangrijke voorwaarde is voor de realisatie. 

U merkt op dat de lijst van toezeggingen geen vast onderdeel vormt van de 
collegebesprekingen. Graag merk ik op dat (gekoppeld aan de cyclus van de raadsplanning), 
de lijst van toezeggingen maandelijks in het college wordt besproken. 



Wat betreft uw constateringen rondom een vastgelegde systematische werkwijze voor 
afhandeling van toezeggingen en verplichtingen is vooruitlopend op de resultaten van dit 
onderzoek reeds een handleiding gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ambtelijke 
organisatie en de griffie om dit proces nader in kaart te brengen. Voor de volledigheid is deze 
beschrijving toegevoegd aan deze brief (zie bijlage). Aansluitend dient daarbij te worden 
aangegeven dat de lijst van toezeggingen en moties gekoppeld is aan de cyclus van het 
bijwerken van de raadsplanning, waardoor dit continue onder de aandacht is van de 
ambtelijke organisatie die in afstemming met de betreffende portefeuillehouder zorgdraagt 
voor een zorgvuldige en kwalitatieve afhandeling van de toezeggingen en moties. 

In uw bevindingen lees ik terug dat u geconstateerd heeft dat er geen periodieke rapportages 
van het college aan de raad over de voortgang van onderwerpen aanwezig zijn. Echter het 
college informeert de raad bij elke raadsvergadering via een bijgewerkte lijst van 
toezeggingen waarin ook de stand van zaken is opgenomen en waar nodig/wenselijk geeft de 
betreffende portefeuillehouder mondeling een toelichting. 

Tenslotte staat op pagina 16 ten onrechte dat de directieadviseur sinds dit jaar (in plaats van 
2012) in een coördinerende rol formeel is belast met het onderbrengen van de uitvoering van 
moties en toezeggingen binnen de organisatie. Op pagina 11 is dit wel juist vermeld. 

Ik ga er vanuit met deze reactie een bijdrage te hebben geleverd om tot het definitieve rapport 
te komen. Zoals eerder aangeven zal na het opleveren van het definitieve rapport ook het 
college inhoudelijk kunnen reageren omdat dan ook de conclusies en aanbevelingen zijn 
opgenomen. 

Graag bedank ik u voor het aanbieden van het concept-rapport en de zorgvuldigheid van het 
proces waarmee dit tot stand is gekomen. 

Met vriendelijke groet, • 

/ 
7t 

H. Romeijn r tans se 



De lijst van toezeggingen en moties (versie 30 aug 2013) 

Wat is een toezegging? 
In vergaderingen van commissie en raad doen wethouders toezeggingen. Iets is een toezegging 

als de voorzitter van commissie/raad dit als zodanig benoemt. 

De gr i f f ie noteer t de toezeggingen en mot ies op de lijst van toezeggingen en publ iceert deze lijst 
bij de vergaderstukken van commissies en raad. 
Wensen van vergaderdeelnemers of losse opmerk ingen van wethouders zoals 'daar kunnen we 
nog wel eens naar k i jken' , zijn geen toezeggingen. Het is aan het college en de 
(beleids)ambtenaren daar kennis van te nemen en er al dan niet iets mee te doen . 
De gr i f f ie actual iseert de lijst van toezeggingen naar aanleiding van b innengekomen an twoorden 
(schr i f te l i jk /mondel ing) van het col lege. Het is handig en wensel i jk bij het an twoord aan te 
geven dat het o m het afhandelen van een toezegging gaat. Het is de raadscommissie of raad die 
in de vergader ing aangeeft of een toezegging ook daadwerkel i jk van de lijst kan. 

De rout ing: 

Agendacommissie (bereidt de agenda's van de 

raadscommissies en de raad voor) 

Publicatie agenda en stukken in raadsinformatiesysteem 

Lijst van toezeggingen en moties = agendapunt 

Griffie publiceert de meest actuele lijst 

Vergadering commissies BM, Ruimte, Regio 

Raadsvergadering 

Mogelijke nieuwe toezeggingen door college tijdens 

vergaderingen - griffie noteert. 

Bij agendapunt Lijst van toezeggingen en moties komen 

deadlines aan orde (portefeuillehouder kan mondeling 

toelichting geven of schriftelijk uiterlijk om 16.00 uur op de 

vergaderdag). 

Griffie 

Na de vergadering actualiseert de griffie de lijst en mailt 

deze naar het college, afdelingshoofden en Pamela Pols 



De actuele lijst wordt op de G schijf geplaatst 

G:\LDPAIgemeen\Raadsplanning\liist van toezeggingen 

Coördinatoren worden via Pamela per email hiervan op de 

hoogte gesteld 

Coördinatoren werken -na afstemming met de 

portefeuil lehouder- de Lijst van toezeggingen driewekelijks 

bij volgens de deadlines (bijwerken raadsplanning) die in 

de agenda's is opgenomen 

Toelichting: waar nodig, aanvullen van de kolom 

'realisatie' door in rode tekst de status bij te werken. Geen 

bestaande teksten wijzigen 

Na de deadline word t de actuele Lijst van toezeggingen 

samen met de raadsplanning als A2 stuk aan het college 

aangeboden 

Indien het college nog opmerkingen heeft wordt dit -indien 

noodzakelijk- afgestemd met betreffende 

coördinator/medewerker 

De donderdag na de B&W vergadering wordt de Lijst van 

toezeggingen samen met de raadsplanning naar de griffie 

gestuurd t.b.v. het eerstvolgend Presidium en raad 
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Geachte leden van de Raad, 

Eind november 2013 hebben wij het rapport van het rekenkameronderzoek "En daar houd ik 
mij aan" naar de navolging van besluiten, toezeggingen en moties door het college van 
Burgemeester en Wethouders ontvangen. Het rapport beoogt antwoord te geven op de vraag: 
'Hoe borgt het college dat besluiten van en toezeggingen aan de raad tijdig worden 
uitgevoerd, werken de getroffen beheersmaatregelen in de praktijk en wordt de raad adequaat 
over de realisatie geïnformeerd?' 
Met deze brief reageren wij op de aanbevelingen in het rapport. 

Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar de rekenkamer voor het zorgvuldig uitgevoerde 
onderzoek en de mogelijkheid hier reeds inhoudelijk op te reageren. Wij waarderen de 
verwerking van onze inhoudelijke bijdrage in het rapport1 en beperken ons daarmee in deze 
brief tot de aanbevelingen specifiek gericht aan het college. 

Aanbeveling 4 in het rapport 
In deze aanbeveling staat: "Vertraging van de navolging is de meest voorkomende afwijking. 
Het college dient op basis van de lijst van de griffie nadrukkelijk de datum voor de navolging 
te gebruiken om een planning op te stellen voor de uitvoering en die te volgen. Dit past bij de 
coördinerende rol van de directieadviseur." 
De rekenkamer komt tot de conclusie dat de uitvoering van toezeggingen en moties ad hoc is. 
Wij merken hierbij op dat het lastig is in een jaarplanning vooruit te lopen op moties en 
toezeggingen die nog zullen worden aangenomen en gedaan. Hetzelfde geldt voor de 
omvang en capaciteit die dit per situatie vraagt. 

^eze kunt u nalezen in de toevoeging aan het rapport. 
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De planning om uitvoering te geven aan toezeggingen en moties maakt daarom integraal 
onderdeel uit van een continue geactualiseerde beleids- en projectplanning. 

Wij hechten waarde aan een realistische planning om te voorkomen dat vertraging in de 
navolging ontstaat. Daarvoor is het voor ons noodzakelijk om de datum vast te stellen in 
afstemming met de beschikbare ambtelijke capaciteit en eventuele externe afhankelijkheid. 
Wij zijn voornemens om ofwel ten tijde van de vergadering waarin de toezegging wordt 
gedaan, ofwel bij de eerstvolgende vergadering na een gedane toezegging helderheid te 
verschaffen over de datum voor de navolging. Indien dit niet mogelijk is geven wij hiertoe de 
reden aan. 

Aanbeveling 5 in het rapport 
Wij onderschrijven deze aanbeveling waarin staat dat: "zodra op basis van de opgestelde 
planning voor de navolging blijkt dat deze niet past bij de afgesproken termijn voor afdoening 
het college de raad of raadscommissie waar de toezegging of verplichting is gemaakt hierover 
dient te berichten." 
Zoals ook uit het rapport blijkt, streven wij er uiteraard naar onze toezeggingen en moties 
binnen de afgesproken termijn na te komen. Daar waar dit niet lukt berichten wij u met reden 
over niet tijdige nakoming. Wij zien dan ook geen reden om van deze huidige werkwijze af te 
stappen en zullen deze procedure in de toekomst blijven volgen. 

Aanbeveling 6 in het rapport 
"Behoudens de hiervoor aanbevolen planning van de uitvoering is er geen reden om voor het 
onderwerp een afzonderlijke procedure in te richten." 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. 

Aanbeveling 7 in het rapport 
"Bij toezeggingen en verplichtingen waar derden bij betrokken zijn, ligt de termijn waarop deze 
kunnen worden nagevolgd niet alleen in handen van het college. Het is beter in deze gevallen 
een andere procedure af te spreken. De planning voor de afdoening wordt later gegeven, 
bijvoorbeeld tijdens de volgende vergadering." 
Wij onderschrijven ook deze aanbeveling (zie onze reactie bij aanbeveling 4). 

We gaan er vanuit hiermee inzicht te hebben gegeven hoe wij met de aanbevelingen uit het 
rekenkamerrapport omgaan en zijn benieuwd naar uw reactie op het rekenkamerrapport. 

Hoogachtend, 
burgermeester en wethouders, 

L M . Driessen-Jansen H 
burgemeester 

c c : 
Rekenkamer Leiderdorp 
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 2014 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 7-01-2014 

Onderwerp:  begroting 2014 Stichting OBSG    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2013I01996 van 7 januari 

2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 20 januari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs 

 

b e s l u i t: 

 

1. De begroting 2014 van de Stichting OBSG Leiderdorp goed te keuren 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 3 februari 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 7-01-2014 

Onderwerp:  begroting 2014 Stichting OBSG  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De begroting 2014 van de Stichting OBSG Leiderdorp goed te keuren 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 13 december diende de Stichting OBSG haar begroting voor 2014 in. Het 

ontbreken van duidelijkheid over de baten maakte het lastig om een begroting voor 

2014 op te stellen. Het advies van de PO Raad aan schoolbesturen was dan ook 

om terughoudend te zijn met de begrotingscijfers. De gepresenteerde cijfers zijn op 

basis van de in oktober 2013 in de Staatcourant gepubliceerde cijfers tot stand 

gekomen. Het eindresultaat over 2013 is hoogstwaarschijnlijk positief door een 

eenmalige uitkering van het Rijk (€ 158.000 herfstakkoord en € 18.000 bijdrage 

startende leerkrachten). 

Voor de komende jaren zijn in het herfstakkoord afspraken gemaakt, doch de 

verdeling van de gelden en de hoogte van de bedragen voor de OBSG zijn nog niet 

bekend. In het voorjaar van 2014 wordt hierover nadere informatie verwacht.  

In de begroting wordt een tekort voorzien van bijna € 100.000, mede veroorzaakt 

door een premieverhoging van 1,5 % van de totale loonsom door het 

Vervangingsfonds / Participatiefonds (€ 46.500). 

 

Dit tekort is geen reden om de begroting niet goed keuren. De Wet op het primair 

onderwijs (WPO) stelt dat goedkeuring door de gemeenteraad alleen kan worden 

onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder 

begrepen het financiële belang van de gemeente. Het recht noch het financiële 

belang van de gemeente is in het geding. 

Terecht vraagt het bestuur wel om aandacht voor de kwetsbare situatie waar het in 

zit door bijvoorbeeld de BRINnummerproblematiek.  Op alle openbare basisscholen 
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is sprake van een minimale bezetting en zijn de ondersteunende taken grotendeels 

wegbezuinigd. En ook al verwacht het bestuur 2013 door enkele meevallers het jaar 

positief af te sluiten en kan het ook in 2014 rekenen op eenmalig geld van het 

Ministerie; de ruimte om structurele tekorten op te vangen is beperkt. 

Ook het college baart de financiële situatie zorgen. Als het jaarlijkse tekort 

structureel wordt, is de reserve binnen enkele jaren leeg. De lokale overheid kan 

echter geen extra BRINnummer aanmaken en de gemeente kan een zelfstandig 

schoolbestuur niet (extra) financieren zonder ook de andere besturen die in 

Leiderdorp scholen hebben tegemoet te komen. De in de Grondwet verankerde 

financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs dwingt de (lokale) overheid 

het bijzonder onderwijs naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs te 

bekostigen (voorheen toen gemeente nog schoolbestuur was via de 

Overschrijdingsregeling). 

Het Stichtingsbestuur en de nieuwe directeur zijn uitgenodigd om met wethouder 

Zilverentant in gesprek te gaan over welke maatregelen het bestuur nog kan nemen 

om het tekort terug te dringen. 

 

De beoordeling van de financiële situatie van de Stichting OBSG: 

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

31-12-2012 oordeel 31-12-2011 oordeel

Eigen vermogen 832.080          884.935             

Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 609.896          577.729             

Solvabiliteitsratio 1,36                goed 1,53                   goed

Vlottende activa 861.516          887.165             

Kort Vreemd vermogen 325.860          300.877             

liquiditeitsratio 2,64                goed 2,95                   goed

Resultaat jaarrekening 52.855-            slecht 49.999-               slecht

 
 

Begroting 2014 

Uit de begroting 2014 blijken geen afwijkingen tov 2013 in de uitgaven behalve voor 

huisvesting, medegebruik Touwbaan/Wilddreef en Hoftuyn € 35.000 en de 

personele lasten die stijgen met € 81.000. Dit laatste verschil wordt mede 

veroorzaakt door het missen van inkomsten die in 2013 wel ontvangen zijn en de 

stijging van de loonkosten. De jaarrekening 2013 is uiteraard nog niet bekend maar 
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het verwachte tekort in 2013 wordt beperkt door de extra inkomsten vanuit het 

Herfstakkoord € 158.000. Deze inkomsten zijn voor 2014 nog niet bekend. Het 

totale tekort voor 2014 wordt nu begroot op € 99.000.  

De OBSG geeft zelf aan dat zij een structureel tekort verwachten tussen de 

€ 75.000 en € 100.000 per jaar door het missen van een BRINnummer.  Deze 

structurele tekorten zullen onttrokken worden aan de algemene reserve die na een 

aantal jaren de bodem bereikt zal hebben, tenzij hier meer inkomsten tegenover 

staan. Deze heeft de OBSG voor 2013 ontvangen en verwacht het bestuur ook 

voor 2014. 

Door het ontbreken van duidelijkheid m.b.t  de baten voor 2014 is de begroting 

gebaseerd op de in oktober 2013 in de Staatscourant  gepubliceerde cijfers.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 

Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad aan. Het college, zo is bij de statuten geregeld, houdt 

toezicht op het bestuur van de Stichting. Wij laten hiervoor de begroting en 

jaarrekening intern toetsen en de portefeuillehouder heeft minimaal twee maal per 

jaar een gesprek met het bestuur, waarin de financiële situatie, de samenwerking 

met andere schoolbesturen, de huisvesting en actuele zaken als de bouw van de 

Brede School West aan bod komen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - 

2 Beoogd effect 

Door goedkeuring van de begroting 2014 van de Stichting OBSG het bestuur in staat 

stellen het daarin vastgestelde beleid ten uitvoer te brengen. 

 

3 Argumenten 

1.1 De raad kan zich alleen van goedkeuring onthouden als de begroting in strijd is met het 

recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de 

gemeente. 

Dit is niet het geval. De begroting heeft geen gevolgen voor of invloed op de gemeentelijke 

begroting. Dit is pas aan de orde als het bestuur dreigt het openbaar onderwijs in 
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Leiderdorp niet meer in stand te kunnen houden. Het is zaak dat het college in gesprek 

blijft met het schoolbestuur en dat het bestuur tracht te voorkomen dat dit gebeurt. 

 

1.2 Er is geen reden om aan te nemen dat het schoolbestuur in financiële problemen zal 

raken. 

Het schoolbestuur doet het goed. 

- Tegen de trend in groeit het aantal leerlingen van de OBSG. De verwachting is dat de 

nieuwbouw Brede School West en de samenwerking daarin met SKL daar aan zal 

bijdragen. En door de groei van het aantal leerlingen ontvangt het schoolbestuur meer 

bekostiging, waardoor het interessanter wordt als samenwerkingspartner. 

- De personele bezetting, waar de meeste kosten in omgaan, is op orde. 

- In het Herfstakkoord (kwaliteitsverbetering) en rond de overheveling buitenonderhoud 

(onderbesteding gemeenten) zijn afspraken gemaakt om schoolbesturen extra tegemoet te 

komen. 

- Met de overheveling van het buitenonderhoud in 2015 neemt de autonomie toe, wat het 

samenwerken ook op het vlak van onderhoud gemakkelijker maakt, wat kan leiden tot 

kostenreductie.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De algemene reserve  is de afgelopen jaren geslonken. 

Tegenvallers of structurele tekorten kunnen deze verder doen afnemen, waarmee de 

buffer om tegenvallers op te vangen afneemt. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio zijn 

echter nog steeds goed. Verschillende bezuinigingen en bijvoorbeeld het wegvallen van de 

bruidsschat heeft de OBSG weten op te vangen. Beheersing van de personeelskosten, 

maar ook de groei van het aantal leerlingen draagt hier aan bij. In 2013 heeft het bestuur 

eenmalige extra inkomsten vanuit het Rijk (Herfstakkoord) ontvangen. Die verwacht het 

ook voor 2014.   

 

5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

- 
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7 Kosten, baten en dekking 

Het goedkeuren van de begroting van de Stichting OBSG heeft geen consequenties voor 

de gemeentelijke begroting. 

 

8 Evaluatie 

Over verschillende onderwerpen, waaronder de BRINproblematiek (in relatie tot de 

meerjarenbegroting), de Brede School West en de Hasselbraam, zal in 2014 regelmatig 

overleg worden gevoerd. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  



 
 
 
 

 

Bezoekadres 

Touwbaan 42C 

2352 CZ Leiderdorp 

tel. 071 – 589 03 85 
 

Postadres 

Postbus 104 

2350 AC Leiderdorp 
 

info@obsgleiderdorp.org 

www.obsgleiderdorp.org 

 

Tot de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Willem-Alexander en De Koningin Juliana School. 

 
 
 

 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 

 

Aan de Gemeenteraad 
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 

2350 AA Leiderdorp 

 
 
 
 
datum   betreft 

13 december 2013 Begroting 2014 

 

 

Geachte Raad, 

 

Bijgaand ontvangt u de begroting 2014 van de Stichting OBSG Leiderdorp. Ook dit jaar was het 

opstellen van de begroting niet eenvoudig door een onduidelijk beeld van de baten. 

 

Afgelopen maand is in het herfstakkoord 2013 een eenmalig bedrag voor schoolbesturen 

vastgesteld, dat uitgekeerd wordt in december 2013. Hierdoor krijgt de exploitatie over 2013 een 

geheel ander karakter. 

Daarnaast is de verdeling van de gelden, genoemd in dit herfstakkoord, voor de komende jaren nog 

niet helder omlijnd. Advies van de PO Raad is om terughoudend om te gaan met het opnemen van 

de extra middelen gezien deze onduidelijkheid. Het opstellen van een meerjarenbegroting ligt dan 

ook niet in de rede en zal uitgesteld moeten worden tot het voorjaar van 2014. 

 

Duidelijker zicht is er op de uitgaven. Ondanks bezuinigingsmaatregelen is er een structureel tekort 

van zo’n € 75.000 - € 100.000 per jaar. 

Het is uw Raad bekend dat deze tekorten na de afgelopen bezuinigingsrondes van OC&W en het 

wegvallen van de Bruidsschatregeling, voornamelijk ontstaan door het missen van een of meerdere 

BRIN nummers. 

 

Overleg met het College en het Ministerie heeft, ondanks toezeggingen, in 2013 helaas niet geleid 

tot het verkrijgen van een extra BRIN nummer. Consequentie hiervan is het jaarlijks mislopen van 

zo’n € 75.000; gerekend over de laatste 20 jaar is dit € 1.500.000. 

 

Het bestuur van de Stichting is van mening dat de Gemeenteraad verantwoordelijk is voor het 

missen van een BRIN nummer, door het ten onrechte inleveren van te veel BRIN nummers in de 

beginjaren 90. In een periode met teruglopende budgetten en subsidies wordt deze fout eens te 

meer duidelijk. Blijven de tekorten op het huidige niveau dan houdt e.e.a. concreet in dat over 5 

jaar de reserves zijn uitgeput.  

 

Dringend doet het bestuur een beroep op Uw Raad om te komen tot een structurele oplossing voor 

dit probleem, dit in het belang van de continuïteit van het Openbaar Onderwijs in Leiderdorp. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Leo Lagrand 

Voorzitter Bestuur 

Stichting OBSG Leiderdorp 
 



Begroting 2014 van de 
Stichting OBSG Leiderdorp

Begroting 2014

2014



Begroting 2014

Financiële Doelstellingen

Financiële doelstelling is een sluitende begroting te presenteren. Voor 2013 was een sluitende begroting

opgesteld, doch door de hogere personeelslasten (pensioenpremies) en de overname van kinderen van de PCSV

Leiderdorp is dit niet gerealiseerd. Het tekort over 2013 kan hierdoor oplopen tot € 150.000.

Structueel is echter het mislopen van inkomsten t.g.v. het ontbreken van voldoende BRINnummers, op jaarbasis

loopt de OBSG hierdoor zo'n € 75.000 mis.

Overleg met de gemeente en het ministerie hebben niet geleid tot het verkrijgen van een extra BRINnummer.

Het bestuur van de Stichting is van mening dat een foutieve beslissing van de gemeenteraad begin jaren 90

aan dit structurele tekort ten grondslag ligt. Er zijn immers ten onrechte meerdere BRIN nummers ingeleverd

terwijl volstaan had kunnen worden met het inleveren van 1 BRIN nummer.

Het missen van 1 BRIN nummer betekent globaal over de afgelopen 20 jaar : 20 x € 75.000 = € 1.500.000 !

Uit de afgelopen jaarrekeningen blijkt dat er jaarlijks zo'n tekort van € 100.000 is; indien er geen oplossing wordt 

gevonden voor dit probleem betekent het concreet dat binnen een periode van 5 jaar de reserves uitgeput zullen zijn.

In 2014 zullen hier nadere afspraken over moeten worden gemaakt met de gemeente Leiderdorp wil de

continuiteit niet in gevaar komen.

Het eindresultaat over 2013 is hoogstwaarschijnlijk positief, doch dit is door de uitbetaling van het herfstakkoord 2013 

en een bijdrage voor het in dienst houden van startende leerkrachten tot stand gekomen. Daarnaast is het bedrag

dat in december wordt uitgekeerd eenmalig (€ 158.000 herfstakkoord en € 18.000 bijdrage startende leerkrachten).

Voor de komende jaren zijn in het herfstakkoord afspraken gemaakt, doch de verdeling van de gelden en de hoogte van

de bedragen voor de OBSG zijn nog niet bekend. In het voorjaar van 2014 wordt hierover nadere informatie verwacht.

 

Koers

Het ontbreken van duidelijkheid m.b.t. de baten voor 2014 maakt het lastig een begroting op te stellen, laat staan 

een meerjarenbegroting. Het advies van de PO Raad is om terughoudend te zijn met de begrotingscijfers.

In bijgaande begroting zijn vooralsnog geen extra inkomsten opgenomen; de gepresenteerde cijfers zijn op basis

van de in oktober 2013 in de Staatcourant gepubliceerde cijfers tot stand gekomen.

Het vooruitzicht is een begrotingstekort van bijna € 100.000, mede veroorzaakt door een premieverhoging van 1,5 %

 van de totale loonsom door het Vervanginsgfonds / Participatiefonds (€ 46.500).

Totstandkoming

De begroting is voorbereid door de algemeen directeur in samenspraak met de penningmeester van het bestuur, het 

administratiekantoor OSG en accountantskantoor BDO. Bij de voorbereiding is gebruik gemaakt van de meest recente 

beschikkingen van OC&W, rekenmodellen van de PO raad, rapportages en overzichten van het administratiekantoor 

OSG. Na vaststelling door het bestuur is de begroting ter advisering op hoofdlijnen aangeboden aan de GMR. 

Verantwoording

De verantwoording van het gevoerde beleid vindt plaats middels bestuursverslagen, managementrapportages van de

algemeen directeur en kwartaalrapportages van het administratiekantoor OSG te Leiden. 

Liquiditeitsbegrotingen en maandelijkse monitoring van de salariskosten (ruim 80% van het budget) geven vorm aan de 

uitgestippelde Planning & Control cyclus.

Verantwoording wordt afgelegd in het Jaarverslag, waarin opgenomen een bestuursverslag en de jaarrekening. Het 

jaarverslag wordt voorbereid door de algemeen directeur, de jaarrekening door het administratiekantoor OSG. 

De Jaarrekening wordt gecontroleerd door het accountantsbureau BDO te Leiden. Het complete Jaarverslag met de 

accountantsverklaring behorende bij de Jaarrekening, wordt vastgesteld door het bestuur. Vervolgens wordt het 

Jaarverslag ter advisering aan de GMR voorgelegd en ten finale voor 1 juli van elk jaar aan de Gemeenteraad van

Leiderdorp aangeboden en  toegezonden aan OC&W als verantwoordingsdocument.

Leiderdorp, december 2013

Voorwoord
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De personele baten  worden berekend per cursusjaar op basis van het aantal leerlingen op teldatum T‐1.

Voor de eerste zeven maanden van 2014 is de teldatum 1 oktober 2012 bepalend, voor de laatse vijf 

maanden wordt de teldatum van 1 oktober 2013 gehanteerd.

De materiële baten  worden berekend per kalenderjaar op basis van het aantal leerlingen op teldatum T‐1,

1 oktober 2013.

Personele Baten

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen zijn berekend a.d.h.v. de laatst bekende bekostigingsgegevens (oktober 2013)

zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Het begrote bedrag voor 2014 bestaat uit 7/12e van de berekende bekostiging voor schooljaar 13‐14

(teldatum 1‐10‐2012) en 5/12e van de berekende bekostiging voor schooljaar 14‐15 (teldatum 10‐10‐2013).

Overige subsidies OCW

Voor de Leerling Gebonden Financiering is  € 75.000 opgenomen, conform de lopende beschikkingen

voor de cursus 2013 / 2014. Met ingang van augustus 2014 vervalt de huidige leerling gebonden financiering.

De gelden voor Passend Onderwijs worden met ingang van deze datum door het samenwerkingsverband 

WSNS verdeeld.

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Voor 2014 is conform de beschikbare subsidie € 20.000 opgenomen als vergoeding voor de concierges.

Overige bijdragen

De WSNS bijdrage bestaat uit een maandelijkse bijdrage, verhoogd met een bedrag voor zorg‐

arrangementen, in totaal € 50.000 op (cursus) basis. Met ingang van 1 augustus 2014 worden de 

gelden anders verdeeld i.v.m. de wet op Passend Onderwijs.

Materiële Baten

Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen zijn ook hier berekend a.d.h.v. de laatste bekende bekostigingsgegevens (oktober 2013),

zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Ouderbijdragen TSO

Op de Hobbit , de PWA en de KJS wordt gewerkt met een TSO regeling. Ouders kunnen hiervan  tegen 

betaling gebruik maken. In principe is de TSO regeling kostendekkend.   

Personele Lasten

Lonen en salarissen

Gebruikte gegevens

Voor de begroting is gebruik gemaakt van de personeelsgegevens zoals deze na verwerking van de

salarissen van oktober 2013 bekend waren.

Premiepercentages

In de prognoses is gerekend met de premieprecentages sociale lasten en pensioenlasten zoals deze

aan begin van het schooljaar (augustus 2013) bekend waren. Op dat moment was geen informatie

beschikbaar omtrent de ontwikkeling van diverse premiepercentages voor 2014.

Inmiddels is duidelijk dat in 2014 de premie van het Vervangings / Participatiefonds met 1,5 % van de totale 

loonsom zal stijgen, dit betekent een kostenpost van € 46.500. Deze post is apart begroot.

WEL meegenomen

(a) bindingstoelage

(b) inkorting van carrièrelijnen

(c) inkomenstoelage

(d) schaaluitloopbedrag

(e) toelage directeuren 

(f) dag van de leraar

NIET meegenomen in de begroting

(1) Er is GEEN rekening gehouden met de functiemix

(d.w.z. personeelsleden waarvoor nog functiemix moet worden toegepast).

(2) Er is GEEN rekening gehouden met indirecte loonkosten, zoals overwerk, een verhuisvergoeding

gratificatie of individuele beloningen.

Uitgangspunten
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Materiële Lasten

Afschrijvingen

Voor de afschrijvingen zijn de jaarbedragen  voor 2013 bepaald en ingevoerd. 

Huisvestingslasten

Huur

Onderhoud Voor deze rubrieken is het exploitatiesaldo per

Energie en water grootboekrekening tot en met november 2013

Schoonmaakkosten doorgerekend naar 2014.

Heffingen Per grootboekrekening is gekeken naar de inhoud

Overige huisvestingslasten (zijn alle maanden vertegenwoordigd en

Administratie‐ en beheerslasten moet er lineair doorgerekend worden of is er sprake

Inventaris, apparatuur en leermiddelen van eenmalige jaarlijkse kosten).

Overige instellingslasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en bankkosten zijn conform de verwachting voor 2014 opgenomen.
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Leerlingen 2011 2012 2013 2014

Aantal leerlingen per 1‐10 843 847 857 885

Personeels bezetting 2011 2012 2013 2014

Aantal fte's  per 31‐12 54 52 51,5 52

Baten en Lasten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 2013 2014

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.470.677 3.492.000 3.725.000 3.670.000

3.2 Overige subsisies Overheid 20.000 20.000 20.000 20.000

3.5 Overige baten 63.974 93.500 96.500 129.000

Totaal Baten 3.554.651€         3.605.500€       3.841.500€     3.819.000€      

4. Lasten

4.1 Personele lasten 3.007.699 2.975.750 3.170.000 3.251.500

4.2 Afschrijvingslasten 111.482 110.053 99.000 85.000

4.3 Huisvestingslasten 217.547 221.000 231.000 232.500

4.4 Overige lasten 284.731 305.000 337.000 359.000

Totaal Lasten 3.621.459€         3.611.803€       3.837.000€     3.928.000€      

5. Financiële baten en lasten

5.1 Fianciële baten 14.895 7.500 10.000 11.000

5.2 Financiele lasten 942 1.197 1.000 1.000

Totaal Financieel resultaat 13.953€               6.303€               9.000€             10.000€            

TOTAAL NETTO RESULTAAT ‐52.855€             ‐€                   13.500€           ‐99.000€           

2009 2010 2011 2012

Vaste activa

Gebouwen en terreinen 147.693 143.701 139.709 135.718

Inventaris en apparatuur 353.339 367.084 332.449 306.020

Leermiddelen 111.153 92.892 103.341 138.722

Subtotaal 612.185€             603.677€           575.499€         580.460€          

Vlottende activa

Vorderingen 256.699 206.891 241.611 263.441

Effecten 0 0 0 0

Liquide middelen 914.235 724.142 645.554 598.075

Subtotaal 1.170.934€         931.033€           887.165€         861.516€          

Totaal Activa 1.783.119€         1.534.710€       1.462.664€     1.441.976€      

Passiva

Eigen vermogen 942.930 934.934 884.935 832.080

Voorzieningen 451.031 267.238 276.852 284.036

Kortlopende schulden 389.158 332.538 300.877 325.860

Totaal Passiva 1.783.119€         1.534.710€       1.462.664€     1.441.976€      

2009 2010 2011 2012

Solvabilteit

(Eigen vermogen + Voorzieningen) / Balanstotaal 64,60% 60,90% 60,50% 57,70%

Ondergrens 20% 20% 20% 20%

Bovengrens geen geen geen geen

Kapitalisatiefactor

(Balanstotaal ‐/‐ Boekwaarde gebouwen en terreinen) / Totale Baten 45,71% 39,80% 36,59% 36,45%

Bovengrens 35‐60% 35‐60% 35‐60% 35‐60%

Ondergrens geen geen geen geen

Weerstandsvermogen

(Eigen vermogen ‐ Materiële Activa ) / Rijksbijdrage * 100% 9,91% 9,47% 8,52% 7,05%

Ondergrens 10% 10% 10% 10%

Bovengrens 15% 15% 15% 15%

Liquiditeit

Current Ratio : vlottende Activa / vlottende Passiva 3,01 2,80 2,95 2,64

Ondergrens 0,5 0,5 0,5 0,5

Bovengrens 1,5 1,5 1,5 1,5

Rentabilietit

Exploitatieresultaat / Totale Baten ‐1,10% ‐6,22% ‐1,38% ‐1,48%

Ondergrens 0,0 0,0 0,0 0,0

Bovengrens 0,1 0,1 0,1 0,1

Samenvatting Begroting 2014 Stichting OBSG Leiderdorp

Balanspositie

Kengetallen Vermogensbeheer & Budgetbeheer
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Baten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 dec‐13 2014

3.1 Subsidie OCW  

 Normatieve Rijksbijdrage

8000 81100 Lumpsumvergoeding personeel 2.523.610 2.500.000 2.524.000 2.570.000

8000 Loonkostenvergoeding concierges OC&W 11.339 12.000 11.000 11.000

8000 81105 Lumpsumvergoeding personeel groei 23.387 60.000 50.000 85.000

8100 81150 Lumpsum materieel 488.671 500.000 500.000 515.000

8050 81115 Leerlinggebonden financiering 52.114 45.000 89.000 75.000

8055 81110 Personeel‐ en Arbeidsmarktbeleid 309.037 310.000 310.000 311.000

8000 81100 Herfstakkoord 2013 0 0 158.000 0

8000 81100 Subsidie jonge leerkrachten 0 0 18.000 27.000

8090 81216 Prestatiebox 51.194 65.000 65.000 76.000

8190 Bestemmingsbox (cultuureducatie) 10353 5.854 0 0 0

8192 Bestemmingsbox (taal & rekenen) 10463 5.471 0 0 0

8190 Prestatiebox PO (materiële deel) 10698 0 0 0 0

Totaal   3.470.677€         3.492.000€       3.725.000€     3.670.000€      

3.2 Subsidie overige overheid

8090 Bijdrage gemeente concierges DZB 20.000 20.000 20.000 20.000

8090 Overig 0 0 0 0

8190 Gemeentelijke bijdragen huisvestingsverordening 0 0 0 0

Totaal   20.000€               20.000€             20.000€           20.000€            

3.5 Overige baten

8080 Restitutie premiedifferentiatie VervangingsFonds 4.311 3.500 0 4.000

8770 85640 WSNS 59.635 50.000 55.000 50.000

8700 Verhuuropbrengsten 0 0 0 0

8720 Ouderbijdragen TSO regeling OBSG 10422 0 40.000 40.000 75.000

8770 Bijdragen van derden 0 0 0 0

8790 Overige baten 28 0 1.500 0

8820 Vrijval reserves onderhoud 0 0 0 0

8785 990 Detachering personeel   0 0 0 0

Totaal   63.974€               93.500€             96.500€           129.000€          

TOTAAL BATEN 3.554.651€         3.605.500€       3.841.500€     3.819.000€      

 Baten 2014 Stichting OBSG Leiderdorp
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Lasten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 dec‐13 2014

4.1.1 Personele lasten

4000 41110 Loonkosten 2014: 52 * € 60.000 3.070.324 2.900.000 3.120.000 3.120.000

4000 35 Indirecte loonkosten 0 5.000 0 35.000

Stijging premie Vf / Pf 1,5 % 0 0 0 46.500

4001 41160 Sociale lasten 0 0 0 0

4002 41165 Pensioenlasten 0 0 0 0

4005 35 Salariskosten niet CASO 0 0 0 0

4000 35 Wijzigingen personeelsbestand 0 0 0 ‐25.000

Totaal 3.070.324€         2.905.000€       3.120.000€     3.176.500€      

4.1.2 Overige personele lasten

4020 41231 Scholingskosten (Personeel, BHV, TSO) 22.967 20.000 27.000 20.000

4020 41231 Scholingskosten (Management) 0 0 6.000 5.000

4040 35 Extern personeel (concierges DZB/LGF) 30.300 30.000 43.000 30.000

4050 35 Werving personeel 4.821 10.000 12.000 7.500

4060 41234 Reis en verblijfkosten 571 750 1.000 1.000

4065 35 Activiteiten personeel 0 2.500 2.500 2.500

4070 41236 Bedrijfsgezondheidszorg / ARBO 9.769 7.500 5.000 7.500

4740 35 Dotatie personele voorzieningen 4.293 0 0 0

4742 35 Vrijval i.v.m. BAPO > 2% 0 0 0 0

4749 35 Vrijval personeels voorziening 0 0 0 0

41290 Overige personele lasten 585 0 0 1.500

Totaal   73.306€               70.750€             96.500€           75.000€            

4.1.3 Uitkeringen

8015 41301 Vervangings Fonds (Vf) ‐135.931 0 ‐36.500 0

8090 397 Overig 0 0 ‐10.000 0

Totaal   ‐135.931€           ‐€                   ‐46.500€         ‐€                  

TOTAAL 4.1 LASTEN PERSONEEL 3.007.699€         2.975.750€       3.170.000€     3.251.500€      

Lasten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 2013 2014

4.2 Afschrijvingslasten

4921 42220 Gebouwen 3.992 4.000 4.000 4.000

4931 42235 Meubilair 15.061 16.893 16.000 15.000

4936 42225 Inventaris en apparatuur 0 801 1.000 1.000

4951 42265 Leermiddelen PO 34.787 34.814 27.000 25.000

4961 42250 Hardware en randapparatuur 57.642 53.545 51.000 40.000

TOTAAL 4.2 AFSCHRIJVINGSLASTEN 111.482€             110.053€           99.000€           85.000€            

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huren

4170 43100 Huur opslag 1.980 2.000 2.000 2.000

4170 15 Medegebruik Touwbaan 0 0 0 10.000

4170 15 Medegebruik Wilddreef 0 0 0 20.000

4170 15 Medegebruik Hoftuyn 0 0 0 5.000

4.3.3 Onderhoud

4100 43300 Klein onderhoud 15.185 20.000 16.500 14.000

4101 43310 Onderhoud CV 2.170 2.000 1.500 2.000

4700 43800 Dotatie voorziening onderhoud 40.000 40.000 40.000 35.000

4.3.4 Energie en water

4140 43400 Energiekosten 50.949 50.000 55.000 40.000

4142 43420 Water 8.919 5.000 5.000 4.000

4.3.5 Schoonmaakkosten

4151 43500 Schoonmaakbedrijf 85.361 85.000 90.000 85.000

4159 43510 Overige schoonmaakkosten 5.182 5.000 5.000 5.000

4.3.6 Heffingen

4160 43600 Publiekrechtelijke Heffingen 4.423 6.000 6.000 5.000

4.3.7 Overige huisvestingslasten

4102 43710 Beveiliging gebouw 3.378 2.000 4.000 2.000

4110 15 Zandbakkosten 0 2.000 5.000 1.500

4130 43720 Tuinonderhoud 0 2.000 1.000 2.000

4190 43790 Overige huisvesting 0 0 0 0

TOTAAL 4.3 HUISVESTINGSLASTEN 217.547€             221.000€           231.000€         232.500€          

 Lasten 2014 Stichting OBSG Leiderdorp blad 1

 Lasten 2014 Stichting OBSG Leiderdorp
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Lasten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 2013 2014

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheer

4300 44100 Administratiekantoor 49.158 38.000 45.000 48.000

4310 44105 Accountantskosten 9.788 9.000 8.000 10.000

4415 44108 Deskundigenadvies 3.367 5.000 9.000 7.500

4320 44110 Telefoonkosten 6.912 6.000 6.500 7.500

4330 44120 Portikosten 1.141 1.500 1.500 1.500

4325 44122 Drukwerk 3.907 3.000 5.000 3.500

4410 44170 Beheer en bestuur 11.280 10.000 10.000 10.000

4335 15 Kantoorbenodigdheden 1.468 1.500 1.500 1.500

4390 44190 Overige administratiekosten 553 1.000 1.000 1.000

4420 15 Planmatig onderhoudsbeheer 0 2.500 2.500 2.500

4435 15 Vergaderkosten 4.652 4.000 3.000 4.000

4490 Overige beheerskosten  10.432 0 0 0

Totaal 102.658€             81.500€             93.000€           97.000€            

4.4.2 Inventaris / apparatuur etc

4200 44200 Leer‐ en hulpmiddelen 42.613 50.000 52.000 50.000

4210 44210 Klein inventaris 4.095 2.000 2.500 2.000

4211 15 ICT hardware 11.490 10.000 10.000 10.000

4212 15 ICT software 20.215 15.000 25.000 25.000

4214 44228 ICT Kosten websites 1.124 2.500 2.000 2.500

4219 44230 ICT Overige kosten apparatuur 12.178 10.000 10.000 10.000

4220 44235 Mediatheek/bibliotheek 259 1.000 500 1.000

4230 44240 Reproduktie 24.297 25.000 26.000 25.000

4250 44440 Kabel TV/overige rechten 3.094 3.500 4.000 3.500

4260 44441 Abonnementen/tijdschriften 5.144 4.000 4.000 5.000

4290 15 Overige kosten 0 0 0 0

Totaal 124.509€             123.000€           136.000€         134.000€          

4.4.4 Overige instellingslasten

4400 44442 Contributie bestuurlijke organen 7.416 6.000 7.000 6.000

4430 44443 Representatiekosten 2.912 3.500 2.000 3.500

4440 44444 Medezeggenschap 716 1.000 1.000 1.000

4445 15 PR & Marketing 4.001 5.000 6.500 5.000

4450 44445 Verzekeringen 2.919 3.500 3.000 3.500

4500 44450 Culturele vorming 7.511 5.000 6.500 7.500

4510 44451 Sportdag/vieringen 0 0 0 0

4530 44460 Testen en toetsen 5.224 5.000 5.000 5.000

4545 15 Koffie & Thee voorziening 5.465 4.000 4.500 4.000

4570 15 Bijdrage aan derden 0 0 0 0

4575 44452 Studiedagen en conferenties 3.388 2.500 2.500 2.500

4580 505 Kosten TSO regeling OBSG 10422 0 45.000 50.000 75.000

4590 15 Kosten Leerlingbegeleiding & Onderzoek 18.012 20.000 20.000 15.000

4590 44490 Overige kosten 0 0 0 0

Totaal 57.564€               100.500€           108.000€         128.000€          

TOTAAL 4.4 OVERIGE LASTEN 284.731€             305.000€           337.000€         359.000€          

TOTAAL LASTEN MATERIEEL 613.760€             636.053€           667.000€         676.500€          

 Lasten 2014 Stichting OBSG Leiderdorp blad 2
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werkelijk begroting forecast begroting

Totalen 2012 2013 2013 2014

Totaal 3.1 Baten OCW 3.470.677€         3.492.000€        3.725.000€     3.670.000€       

Totaal 3.2 Baten Overig Overheid 20.000€               20.000€             20.000€           20.000€            

Totaal 3.3 Baten Overig 63.974€               93.500€             96.500€           129.000€          

TOTAAL 3. BATEN  3.554.651€         3.605.500€       3.841.500€     3.819.000€      

Totaal 4.1 Lasten Personeel 3.007.699€         2.975.750€        3.170.000€     3.251.500€       

Totaal 4.2 Lasten Afschrijvingen 111.482€             110.053€           99.000€           85.000€            

Totaal 4.3 Lasten Huisvesting 217.547€             221.000€           231.000€         232.500€          

Totaal 4.4 Lasten Overig 284.731€             305.000€           337.000€         359.000€          

TOTAAL 4. LASTEN 3.621.459€         3.611.803€       3.837.000€     3.928.000€      

SALDO BATEN EN LASTEN ‐66.808€             ‐6.303€              4.500€             ‐109.000€        

Financiële baten en lasten werkelijk begroting forecast begroting

2012 2013 2013 2014

5.1 Financiële baten

8600 88000 Rentebaten 0 0 0 0

8610 990 Rente spaarrekeningen 14.895 7.500 10.000 11.000

Totaal Totaal 14.895€               7.500€               10.000€           11.000€            

5.5 Financiële lasten

4600 15 Rentelasten 0 0 0 0
4610 48100 Bankkosten 942 1.197 1.000 1.000
Totaal Totaal 942€                    1.197€               1.000€             1.000€              

TOTAAL 5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 13.953€               6.303€               9.000€             10.000€            

  werkelijk begroting forecast begroting

Netto Resultaat 2012 2013 2013 2014

 

  ‐52.855€             € 0,00 13.500€           ‐99.000€           

Financiële baten en lasten 

Netto Resultaat 2014 Stichting OBSG Leiderdorp

Totalen
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 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 24-12-2013 

Onderwerp:  Maatschappelijke structuurvisie 

2025 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 7 januari 2014, nr. 2013I02040; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 20 januari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Maatschappelijke structuurvisie 2025 “Wij, Leiderdorp” met daarin de centrale 

ambitie, bijbehorende uitdagingen en het afwegingskader, vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 3 februari 2014, 

 

 

de griffier 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 7-01-2014 

Onderwerp:  Maatschappelijke structuurvisie 

2025 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Maatschappelijke structuurvisie 2025 “Wij, Leiderdorp” met daarin de centrale 
ambitie, bijbehorende uitdagingen en het afwegingskader, vast te stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 De Maatschappelijke structuurvisie 2025 (MSV) getiteld “Wij, Leiderdorp” geeft de 

ambitie voor het brede sociale domein voor de komende jaren weer. De behoefte aan een 

integrale visie op het sociaal domein komt voort uit het feit dat er de komende jaren veel 

veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de Leiderdorpse samenleving. In de 

MSV is de koers uit de Toekomstvisie 2025 “Samenwerken en verbinden” vertaald naar 

een concrete ambitie met bijbehorende uitdagingen. De MSV geeft daarnaast ook 

antwoord op de vraag hoe we, gemeente, maatschappelijk middenveld en inwoners, deze 

ambitie en uitdagingen gaan verwezenlijken en biedt hiertoe aan het gemeentebestuur een 

afwegingskader. 

 

In onderstaand schema staan de ambitie en bijbehorende uitdagingen verwoord. De 

benadering is positief en stimulerend. Het college kiest ervoor om de benadering vanuit het 

eigen kunnen van mensen te formuleren. Het participeren naar eigen kunnen is voor ieder 

anders en sommige inwoners zijn afhankelijk van minimale tot maximale hulp, 

ondersteuning of zorg. De gemeente Leiderdorp als lokale overheid blijft ook met deze 

visie verantwoordelijk voor het vangnet en het bieden van passende ondersteuning aan 

inwoners die dit nodig hebben. De verandering hierbij is dat uitgegaan wordt van het 

aanspreken van de eigen mogelijkheden, en waar nodig deze te versterken of aan te 

vullen.  
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 2013 VOORSTELLEN     

 

Om aan deze ambitie te kunnen voldoen is het van belang de juiste afwegingen te maken. 

De volgende acht kaders vormen het afwegingskader. 

Acht kaders van aandacht 

1. We stellen de participatie van onze inwoners in de samenleving voorop 

2. We delen de verantwoordelijkheden met de inwoners en onze 
maatschappelijke partners en vormen samen een netwerk 

3. We zorgen dat de uitvoering van ons beleid passend en zo dichtbij mogelijk is 
georganiseerd 

4. We werken samen met partners aan gemeentelijke vraagstukken 

5. We werken vraaggericht 

6. We sturen op kwaliteit 

7. We zijn een aanvulling op de inzet van inwoners en organisaties zelf  

8. We maken keuzes die ten goede komen aan het behouden of versterken van 
het prettige leefklimaat in onze gemeente 

 
Ambitie 2025 
In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving 
door te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, 
de inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente maken het samen 
mogelijk dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp 
nodig hebben. De positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit. 
 
Uitdagingen 
 

1. De gemeente is een podium: Inwoners, organisaties en overheid zetten kennis 

en capaciteiten in voor de samenleving vanuit een gedeeld gevoel van urgentie 

en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We werken integraal aan 

maatschappelijke vraagstukken en zijn gelijkwaardige samenwerkingspartners. 

2. De gemeente is een springplank: We zorgen er samen voor dat niemand buiten 

de boot valt en daar waar nodig de zorg en ondersteuning krijgt als aanvulling 

op de eigen mogelijkheden, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze 

ondersteuning  is gericht op bevordering van de mogelijkheden tot participatie. 

3. De gemeente is beleving:  Inwoners, organisaties en de gemeente dragen bij 

aan ieders beleving van leven in Leiderdorp. De gemeente is toegankelijk en 

aantrekkelijk voor inwoners van jong tot oud op het gebied van wonen, werken 

en recreëren. De regionale focus van de gemeente draagt hier sterk aan bij. 
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 1.b Voorgeschiedenis 

 Op 3 december 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie 2025 vastgesteld, 

en tegelijkertijd besloten dat dit het kader was voor een nadere uitwerking in een 

maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisie. Over de uitwerking in de maatschappelijke 

structuurvisie is de raad op 3 februari geïnformeerd en heeft hij het IBO-protocol 

vastgesteld. De nu voorliggende MSV is opgesteld met participatie van diverse 

maatschappelijke organisaties. Zij zijn via een tweetal inspiratiesessies betrokken geweest 

en hebben de input geleverd voor de in de visie opgenomen ambitie en uitdagingen. De 

visie is zodoende in gezamenlijkheid opgesteld. Daarnaast is aan de organisaties de 

gelegenheid geboden om, nog voordat het college de visie ter inzage heeft gelegd, 

aanvullingen te doen ten behoeve van het eindresultaat. De visie heeft ter inzage gelegen 

in de periode van 13 november tot en met 24 december. Tijdens de inzageperiode is een 

tweetal zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord via de Nota van beantwoording en 

hebben niet geleid tot aanpassing van de visie. Beide zienswijzen zijn positief over het 

doorlopen proces en het eindresultaat. Tijdens de inspraakperiode heeft eveneens een 

inloopavond plaatsgevonden en is de conceptvisie besproken in de 

raadscommissievergadering B&M van 2 december 2013. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De MSV is een integrale benadering van het geheel aan maatschappelijke structuur 

van inwoners, organisaties, ondernemers en overheid in en van de gemeente Leiderdorp. 

De visie, vertaald in een centrale ambitie met bijbehorende uitdagingen en uitgangspunten 

per uitdaging, geldt als leidraad voor beleidsontwikkeling en realisatie van projecten. De 

visie kent daardoor samenhang met al het gemeentelijke beleid, of dit nu preventief beleid 

is of uitwerking geeft aan wettelijke taken. Directe verbinding is gelegd met de 

uitgangspunten van de ruimtelijke structuurvisie, de ontwikkeling van de gemeentelijke 

organisatie en de decentralisatietaken op het gebied van werk, Wmo en jeugdhulp. De 

ruimtelijke structuurvisie is nog in ontwikkeling; momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp. 

De maatschappelijke ontwikkelingen geschetst in de MSV krijgen ook een vertaling in de 

ruimtelijke structuurvisie. 
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2 Beoogd effect 

De maatschappelijke structuurvisie vormt, als nadere uitwerking van de koers in de 

Toekomstvisie, het afwegingskader voor raad en college in uitvoering en ontwikkeling van 

beleid en projecten. 

 

3 Argumenten 

1.1 de raad stelt de kaders 

De visie betreft een integraal kader voor Leiderdorp en dient als leidraad voor toekomstig 

beleid en projecten. Het vaststellen van de visie is een bevoegdheid van de raad. 

 

1.2 de visie is in samenspraak met organisaties opgesteld 

De maatschappelijke organisaties in en om Leiderdorp hebben in grote mate bijgedragen 

aan de totstandkoming van de visie. Zij hebben de input geleverd op basis waarvan de 

visie, met ambitie en uitdagingen, is vormgegeven en hebben daarnaast de gelegenheid 

gehad aanvullingen te doen op de eindversie van de visie, voordat deze in de inspraak is 

gegaan.  

 

1.3 de visie sluit aan bij huidige ontwikkelingen 

De visie is in lijn met de koers van de Toekomstvisie 2025 en legt een verbinding met 

(beleids)ontwikkelingen die reeds gestart zijn. Met name de drie decentralisaties zijn, als 

groot project, actueel. Daarnaast is de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie een 

belangrijke voorwaarde voor het uitdragen van de visie en is aansluiting bij de ruimtelijke 

structuurvisie geborgd. De MSV geldt voor het project 3D als kapstok, als overkoepelend 

kader op de wijze waarop deze decentralisaties in de gemeente worden geïmplementeerd. 

De MSV gaat daarnaast verder en is direct verbonden met alles waar de gemeente over 

gaat of mee te maken heeft: sport, cultuur, onderwijs, welzijn, zorg, economie, werk, 

participatie etc. De samenhang tussen al die onderwerpen, ondersteunende voorzieningen 

en initiatieven van inwoners, organisaties, ondernemers en overheid, valt samen in de 

MSV. Dit is thematisch opgenomen met de titels ‘podium, springplank, beleving’. 

 

1.4 dit instrument draagt bij aan het behalen van de ambitie 

De ‘Acht kaders van aandacht’ in de visie geven weer hoe omgegaan wordt met de 

ontwikkeling van beleid en de realisatie van projecten. Door invulling te geven aan deze 

acht kaders wordt het behalen van de ambitie nagestreefd. Dit afwegingskader is 

gelijktijdig ook een instrument van het college en de raad om voorstellen en resultaten te 
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toetsen. Het afwegingskader bevat niet zozeer nieuwe werkwijzen of voorwaarden, maar 

maakt deze wel expliciet. Ook naar de maatschappelijke partners is zo helder en 

inzichtelijk op welke manier gewerkt wordt. Het afwegingskader vormt de leidraad voor het 

maken van de juiste afweging. Deze kaders dienen in alle beleidsontwikkelingen aandacht 

te krijgen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
1.1 de visie heeft een abstract karakter 

Het abstractieniveau van de visie kan ervoor zorgen dat niet iedereen een beeld heeft bij 

deze visie. In het visiedocument staan daartoe voorbeelden opgenomen om de ambitie en 

uitdagingen te verduidelijken. Daarnaast is hier door middel van de schrijfstijl, tussentitels 

en tabellen rekening mee gehouden. Ook het herhalen van uitgangspunten draagt daar 

aan bij. De visie dient concreet te worden vertaald in beleid: in opdrachten, in  nota’s of in 

prestatieafspraken. Op dat moment komt nadrukkelijk de beleidsmatige vertaling aan bod: 

het stellen van doelen met bijbehorende activiteiten, beoogde resultaten en benodigd 

budget. De visie en het afwegingskader gelden als kapstok waar dit aan verbonden wordt. 

 

5 Duurzaamheid 

De MSV gaat niet in op traditionele opvattingen van duurzaamheid (milieu, energie, 

klimaat). Het richt zich wel op het geven van invulling aan een duurzame samenleving op 

basis van in de toekomst te verwachten veranderingen en vraagstukken op het sociale 

domein. 

 
6 Communicatie en participatie 

De visie is conform het door de raad vastgestelde IBO-protocol tot stand gekomen. Na 

vaststelling wordt de visie gepubliceerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

Voor evaluatie en de mogelijkheid om tussentijds de visie bij te stellen wordt aangesloten 

bij de Toekomstvisie  
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1 Vooraf 

 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt de Maatschappelijke Structuurvisie (MSV): Wij, Leiderdorp. In deze 

visie leggen we onze ambitie voor het maatschappelijke domein voor de 

komende jaren vast. Dit is nodig omdat er veel veranderingen plaatsvinden 

die invloed hebben op onze gemeente, de inwoners en maatschappelijke 

organisaties. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe taken die op de gemeente 

afkomen, verdergaande bezuinigingen, demografische ontwikkelingen en 

trends zoals vergrijzing, ontgroening en individualisering. Deze veranderingen 

zijn veelomvattend, vandaar ook dat we met deze visie tegemoet willen 

komen aan de behoefte aan een integrale benadering van het 

maatschappelijke domein. We hebben met dit stuk één overkoepelende visie 

en onderliggende uitdagingen waarmee we kort en krachtig weergeven wat 

ons streven is voor Leiderdorp in 2025. En dat niet alleen, we geven ook aan 

hoe we hier aan gaan werken, nu en in de toekomst.  

De visie is richtinggevend en gebruiken we als afwegingskader bij nieuwe 

ontwikkelingen, vraagstukken en het maken van beleid. Dit betekent dat de 

visie richtinggevend is voor het uitwerken van beleid of projecten als dat door 

wetgeving of (lokale) initiatieven gevraagd wordt. De afwegingen die we 

maken om bepaalde dingen wel of niet te doen zijn divers. De MSV is een 

ontwikkelnotitie, net zozeer als de toekomstvisie ook is. De MSV geeft inzicht 

in een gezamenlijke maatschappelijke agenda (het doel, de ambitie) voor de 

gemeente Leiderdorp als geheel van overheid, maatschappelijk middenveld 

en inwoners. 

 

1.2 Context 

Op 3 december 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie 2025 

Samenwerken en verbinden vastgesteld en daarmee de koers voor de 

komende jaren bepaald. De MSV en RSV (Ruimtelijke Structuurvisie) vloeien 

hier beide uit voort. Voor het opstellen van de visies hebben we gezocht naar 

integraliteit. Maatschappelijke behoeften kennen een ruimtelijke vertaling in 

bijvoorbeeld accommodaties en bereikbaarheid, maar ook thema’s als 

leefbaarheid en veiligheid. De uitdaging De gemeente als beleving (zie 

Hoofdstuk 3) is hierin de gemene deler geworden. Concreet is de verhouding 

tussen de drie visies te kenmerken met het volgende schema: 
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Wat is “de gemeente”? 

Het begrip “de gemeente” en ook de hieraan gekoppelde “wij-vorm” in deze 

tekst heeft meerdere betekenissen, afhankelijk van de context waarin deze 

wordt gebruikt. In deze visie wordt het begrip “de gemeente” op drie 

manieren gebruikt. De eerste manier is de gemeente als onderdeel van de 

samenleving/gemeenschap. De tweede manier is de gemeente als 

geografische gebied. Tot slot is de derde manier de gemeente als orgaan 

(bestuur en ambtelijke organisatie). Deze begrippen worden door elkaar 

gebruikt. In de context hebben we geprobeerd om duidelijk te zijn over de 

betekenis. Het gebruik van de “wij-vorm” verhoogt de leesbaarheid van de 

visie. 

Wat is “het maatschappelijk middenveld”? 

Maatschappelijk middenveld is het geheel van organisaties in de samenleving 

die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij 

vervullen een brugfunctie tussen individuele burgers en de overheid. Deze 

organisaties, in enig georganiseerd of ongeorganiseerd verband, kunnen 

zowel klein als groot zijn en een specifieke publieke taak uitvoeren in 

opdracht van een overheid of op eigen initiatief. In Leiderdorp zijn zij, net als 

in andere gemeenten, actief op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, werk, 

sport, jeugd, wonen, economie, onderwijs etc. Ondernemers en bedrijvigheid 

gelden in de benadering van deze visie daarnaast als aanvulling op het 

maatschappelijk middenveld.  

 

 

 

1.3 Totstandkoming visie  

Bij het opstellen van deze visie zijn op verschillende momenten 

beleidsambtenaren, maatschappelijke organisaties en inwoners van 

Leiderdorp geraadpleegd. Op basis van het bestaande beleid, zoals vastgelegd 

in diverse beleidsnota’s, en de komende wijzigingen op verschillende 

terreinen (met name de drie decentralisaties), is de uitgangspuntennotitie 

samengesteld. Met dit tussendocument is de gemeente in gesprek gegaan 

met maatschappelijke organisaties in en om Leiderdorp in een tweetal 

Inspiratiebijeenkomsten. De kern van deze sessies betrof het nader 

concretiseren van de hoofdopgaven in onze gemeente om te bepalen waar 

onze uitdagingen liggen. We hebben daar nadrukkelijk gezocht naar 

gezamenlijke uitgangspunten. Dit heeft, samen met de inventarisatie van 

bestaand beleid en lopende beleidsontwikkelingen, geleid tot de 

voorliggende visie. De conceptvisie heeft voor een periode van zes weken in 

november-december 2013 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen 

ingediend die niet hebben geleid tot aanpassing van de visie, maar de 

gestelde ambitie en uitgangspunten onderschrijven. De overwegingen die in 

de zienswijzen zijn meegegeven zullen in de uitwerking van de visie in beleid 

en projecten worden meegenomen. 

Kaderbepaling MSV 

Deze visie geeft nadrukkelijk geen totaaloverzicht van al het 

(maatschappelijke) beleid waar de gemeente in meer of mindere mate voor 

verantwoordelijk is. De concrete beleidskeuzes en -doelen liggen vast in 

andere documenten en dat zal ook in de toekomst worden gedaan. De MSV 

zet wel uiteen wat we, de gemeente met haar partners en inwoners, de 

komende jaren anders gaan doen. Dat is deels gebaseerd op een omslag die 

we nu al aan het maken zijn en deels op de noodzaak tot verandering in een 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Burger
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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tijd waarin meer taken voor minder geld door de gemeente uitgevoerd 

moeten worden. In de huidige verandering naar de participatiesamenleving is 

het passend om in deze visie daar op in te zetten.  

De kaderbepalende intentie van de MSV is de wijze van benadering van het 

beleid: hoe kijken wij in de toekomst tegen zaken aan en hoe pakken we dit 

op in de weg daarnaartoe? Onze ambitie en bijbehorende uitdagingen in 

Hoofdstuk 3 geven dat weer. De vervolgstap die we hierna gaan maken is om 

dit te vertalen in inhoudelijke doelstellingen per beleidsterrein of het nu gaat 

om sport, jeugd en vrije tijd, mantelzorgbeleid, arbeidsparticipatie etc.  

 

1.4 Leeswijzer  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 is de inleiding van deze notitie en geeft weer wat het stuk is dat u 

leest. 

In Hoofdstuk 2 komen we vervolgens bij de achtergrond. Hier komt aan bod wat 

het spanningsveld is waarbinnen de MSV zich bevindt en dit hoofdstuk blikt terug 

op het proces van totstandkoming van de visie. 

Hoofdstuk 3 bevat de kern van de MSV. Hierin staan onze ambitie en de 

bijbehorende uitdagingen. De tekst is opgebouwd in een uiteenzetting in ‘wat 

houdt het in?’ en ‘hoe gaan we dit doen?’, aangevuld met enkele voorbeelden in 

een gekleurd tekstvak. Elke uitdaging heeft een prikkelende titel gekregen. 

Hoofdstuk 4, als laatste, richt zich voornamelijk op de vraag ‘en hoe nu verder?’. 

Uit de ambitie en uitdagingen halen we de afwegingskaders die we met het 

vaststellen van de visie als leidraad gaan gebruiken. Aan het einde lichten we ook 

toe hoe de gemeentelijke organisatie de MSV gaat gebruiken, wat dit betekent 

voor de partners en inwoners, en hoe we ervoor zorgen dat we gezamenlijk onze 

ambitie gaan halen. 
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2 De achtergrond  

 

2.1 Trends en ontwikkelingen 

We hebben in de voorbereiding op de MSV gekeken naar de trends en 

ontwikkelingen die betrekking hebben op Leiderdorp. We bespreken hier de 

belangrijkste demografische ontwikkelingen en maatschappelijke trends.  

Verzorgingsstaat – Participatiesamenleving 

De afgelopen jaren is in Nederland een duidelijke verschuiving te zien van de 

klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De participatie-

samenleving is geboren uit een golf van hervormingen in de jaren ‘80 en ’90 

van de vorige eeuw. Bij een verzorgingsstaat draagt de staat de 

verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn burgers (van wieg tot graf 

gedachte). Bij de participatiesamenleving ligt de focus vooral op het activeren 

van burgers met als doel voor zichzelf en anderen te zorgen. De regering 

heeft op Prinsjesdag 2013 aangekondigd om zich te richten op de 

participatiesamenleving. Met deze verschuiving veranderen ook de rol en 

taakopvatting van de overheid. We kunnen zien dat de overheid op sommige 

terreinen al een terugtrekkende beweging maakt. De insteek hiervan is dat de 

overheid niet altijd een producerende rol vervult, maar zich vooral richt op 

het stellen van kaders en voorwaarden (de spelregels).  

Vergrijzing en ontgroening  

Nederland is aan het vergrijzen. Ook Leiderdorp ontkomt hier niet aan. De 

groep 65+ beslaat in Leiderdorp op dit moment 18,5% van het totaal aantal 

inwoners. Landelijk ligt dit percentage op 15,3%. De groep 65+ zal ook in de 

toekomst verder toenemen. Zo is de verwachting dat het percentage in 2025 

op 25,3% ligt en zal dit verder stijgen naar 28,3% in 2040. Tegelijkertijd neemt 

de groep 0 tot 19-jarigen in het totaal langzaam af, een ontgroening. De 

vergrijzing en ontgroening gaan gepaard met een krimp van de totale 

bevolking in Nederland. Door de ligging van Leiderdorp (bij Leiden/in de 

Randstand) is de kans op een sterke bevolkingskrimp in dit deel van 

Nederland onwaarschijnlijk. Uit de prognose
1
 is ook te zien dat het 

inwonersaantal in Leiderdorp stabiel blijft.  Wel zal de samenstelling in 

leeftijdsopbouw veranderen. De vergrijzing en ontgroening hebben naar 

verwachting gevolgen voor de arbeidsmarkt,  waarbij voor een krimpende 

beroepsbevolking meer werk is. Door de vergrijzing zal ook de vraag naar 

(formele en informele) zorg sterk toenemen. Tot slot hebben de vergrijzing en 

ontgroening van de inwonersamenstelling gevolgen voor de woonbehoefte, 

evenals het gebruik van bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen en 

sportaccommodaties. 

Leeftijdsopbouw 

Leiderdorp staat bekend als een aantrekkelijke woongemeente met een 

specifieke leeftijdsopbouw.  Van de inwoners van Leiderdorp is 24% jonger 

dan 20 jaar. De leeftijdscategorie 20-64 jaar is met 57,5% vertegenwoordigd. 

Dat is 3,5% minder dat het gemiddelde van alle Holland Rijnland-gemeenten. 

De groep 65+ is in Leiderdorp 18,5%. Dit percentage ligt 1,5% hoger dan het 

gemiddelde van de Holland Rijnland-gemeenten. Landelijk ligt dit percentage 

zoals eerder benoemd op 15,3%.  

Huishoudens 

Leiderdorp heeft 11.721 huishoudens. Het grootste deel van deze 

huishoudens bestaat uit meerdere personen. Van de huishoudens in 

                                                           
1
 CBS/Planbureau voor de Leefomgeving; http://pearl2011.kiwi.qdelft.nl/default.aspx 

http://pearl2011.kiwi.qdelft.nl/default.aspx
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Leiderdorp is 32,9% eenpersoons. Het aantal meerpersoonshuishoudens 

komt hiermee op 67,1%. Dit is hoger dat het gemiddelde in Holland Rijnland 

van 64%. In de meerpersoonshuishoudens kunnen we nog onderscheid 

maken tussen huishouden zonder kinderen (30,9%) en met kinderen (36,3%). 

Verwacht wordt dat de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Leiderdorp 

tot 2025 met 9% zullen toenemen.   

Individualisering en digitalisering 

De economische groei en de opkomst van arbeids- en vrouwenparticipatie in 

de jaren ‘60 zorgden voor het sterk afbrokkelen van de traditionele sociale 

structuren. De nadruk is vervolgens steeds meer komen te liggen op 

zelfontplooiing en individuele ontwikkeling: de individualiseringstrend. Een 

belangrijke ontwikkeling is de verandering in de gezinssamenstelling (het 

aantal eenpersoonshuishoudens is sterk toegenomen) en een verandering in 

de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Ook de snelle 

technologische ontwikkelingen op ICT vlak (zoals internet) in de jaren ‘90 

hebben een bijdrage geleverd aan de individualisering van de samenleving. 

De samenleving is zich op een andere manier gaan organiseren. Door sociale 

media zijn mensen beter in staat om contacten te onderhouden en in 

verschillende netwerken en gemeenschappen te participeren, maar zij doen 

dit vaker zelfstandig, als individu, dan vanuit traditionele groepsverbanden 

zoals een vereniging, als lid. Individualisering wordt vaak als een negatieve 

ontwikkeling gezien. Een positief aspect is dat mensen steeds meer van hun 

eigen kracht uitgaan en zelfredzaam zijn. Een andere kant van 

individualisering is de kans op vereenzaming en gebrek aan maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, waardoor sommige doelgroepen buiten de boot 

kunnen vallen (waaronder ouderen). Gevolgen van de individualisering 

kennen ook ruimtelijke aspecten. Er zijn bijvoorbeeld meer woningen nodig 

voor eenpersoonshuishoudens. Tegengesteld aan de individualisering is er 

wel een groei te zien van mensen die wat voor de samenleving willen doen, 

zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Dit is in Leiderdorp ook te merken.  

 

2.2 Leiderdorp 2025 – Samenwerken en verbinden 

In de toekomstvisie heeft de gemeenteraad van Leiderdorp een aantal 

aandachtspunten vastgelegd, die we hier kort herhalen. Leiderdorp staat niet 

op zichzelf, nu niet en in 2025 ook niet. De raad heeft met de toekomstvisie 

gekozen voor een positie in en mét de regio. Voor onze inwoners blijft het 

van belang om in rust en ruimte te wonen, maar de nabijheid van de stad 

Leiden en de kleinere buurgemeenten wordt niet vergeten. De gemeente 

werkt waar het kan samen, maar zorgt ervoor dat de eigen identiteit niet uit 

het oog verloren raakt. 

De druk op de lokale overheid wordt groter. De decentralisaties in het sociale 

domein vanuit het Rijk naar de gemeenten, de bezuinigingen, trends en 

ontwikkelingen in de maatschappij, vragen van de gemeente Leiderdorp een 

andere manier van denken en doen. Slim verbinden, efficiënt samenwerken 

en alert zijn op de gemeentelijke taken is nu en in de toekomst een belangrijk 

thema om de inwoners van Leiderdorp in de gewenste rust en ruimte te laten 

wonen, zoals in de toekomstvisie is geconstateerd. Eveneens zal de overheid 

dichterbij de inwoners komen te staan, door samen met hen vorm en inhoud 

Belangrijkste conclusies trends & ontwikkelingen 

• Omschakeling naar een participatiesamenleving  

• Leiderdorp vergrijst en ontgroent, maar het inwonersaantal blijft stabiel 

• Samenleving is aan het individualiseren 

• Snelle ontwikkeling ICT, waaronder internet   
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te geven aan wat er op de samenleving afkomt. We ontwikkelen nu het 

vangnet dat in de toekomst nodig is om de juiste zorg en ondersteuning te 

bieden in aanvulling op het eigen kunnen van inwoners. Bezuinigingen en de 

complexiteit van de opgaven dwingen de gemeente om daarvoor intensief 

samen te werken met regiogemeenten en maatschappelijke organisaties.  

 

2.3 Tussenstap – uitgangspunten 

In de afgelopen twee jaar is het maatschappelijke beleid van de gemeente 

grotendeels herijkt: er zijn op tal van terreinen nieuwe nota’s opgesteld, waar 

momenteel uitvoering aan gegeven wordt. De keuzes die daarin zijn gemaakt, 

vaak gericht op een termijn van ongeveer 4 jaar, kenmerken al een nieuw 

ingeslagen weg. We hebben dit in de uitgangspuntennotitie langs de meetlat 

gelegd. Een analyse van de beleidsnota’s is terug te vinden in Bijlage 1. We 

schetsen in deze paragraaf de belangrijkste constateringen die we in de 

uitgangspuntennotitie hebben gemaakt.  

Zoals in de vorige paragraaf gesteld, heeft de gemeente nu en in de toekomst 

het streven dat de vorming en uitvoering van beleid in samenspraak met de 

maatschappelijke partners plaatsvindt. Om de gemeentelijke doelen te 

bereiken worden afspraken gemaakt met uitvoerende organisaties en zullen 

vormen van co-creatie steeds meer naar de voorgrond komen. Daartoe heeft 

de gemeente met veel organisaties tegelijk te maken en kiest hierin veelal 

een regisserende rol. Omdat steeds meer taken van hogere overheden naar 

de gemeente worden overgeheveld, is het nog meer van belang om het 

maatschappelijk middenveld te benutten en te stimuleren om bij te dragen 

aan de gemeentelijke en gemeenschappelijke doelstellingen. Juist de 

veranderingen in de maatschappij vragen hierom: de maatschappij vraagt, de 

overheid reageert. De maatschappelijke verandering, naar een 

participatiesamenleving, kenmerkt zich als volgt. 

Inwoners en organisaties tonen aan dat zij zelf in staat zijn om hun zaken te 

regelen. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij participeren in de samenleving. 

Ondersteuning moet in beginsel worden gevonden in het eigen sociale 

netwerk en de directe omgeving. De gemeente springt bij als het echt niet 

anders kan en creëert en borgt een goed vangnet. Daarbij spelen de 

maatschappelijke organisaties een belangrijke rol, onder meer in het aanbod 

van algemene collectieve voorzieningen en het arrangeren van individueel 

maatwerk op basis van de eigen expertise, in opdracht van de gemeente en in 

samenwerking met andere partijen. De ondersteuning is, indien mogelijk, 

gericht op het wegnemen van belemmeringen om te kunnen participeren en 

kan kortdurend of waar nodig structureel van aard zijn. Rolduidelijkheid van 

de gemeente naar organisaties toe en vice versa is van belang om goed te 

kunnen samenwerken. Voorop staat dat de maatschappelijke behoeften 

gesignaleerd worden en vertaald naar beleidsdoelen om zo effectief mogelijk 

onze gemeentelijke taken uit te voeren en de beperkte middelen efficiënt te 

besteden. 

Samen doen, elkaar aanvullen en elkaar versterken: een gemeente is een 

netwerk van verbonden publieke en private organisaties, waarin wordt 

samengewerkt, ideeën geïnitieerd en ondersteuning geboden. De ene keer 

kan de gemeente initiatiefnemer zijn; een volgende keer komt dat initiatief 

één of meerdere organisaties. De gemeente als overheid is in 2025, vanuit de 

participatiegedachte, niet langer vanzelfsprekend probleemeigenaar. Daar 

staat tegenover dat de gemeente voor inwoners in een kwetsbare situatie 

een vangnet is én blijft. De gemeente zal de expertise en ervaring van de 
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maatschappelijke organisaties moeten durven benutten: loslaten en 

vertrouwen. Gelijktijdig vraagt dit van de gemeente, in het bijzonder van de 

gemeenteraad, een verandering in zijn controlerende functie en zal 

nadrukkelijk op de kaderstelling gericht moeten worden. De gemeente 

kenmerkt zich daarin als een dynamische organisatie, waarbij innoverend te 

werk gaan eveneens een streven is. 

Met deze constateringen hebben we in de uitgangspuntennotitie de volgende 

opgaven geformuleerd: 

1. De gemeente stimuleert, versterkt en benut de kracht van en 

met de maatschappij in alle vormen van georganiseerde en 

ongeorganiseerde verbanden 

2. De gemeente maakt onderdeel uit van een netwerk en is 

dynamisch: zij regisseert, faciliteert, reguleert, laat los, werkt 

samen en innoveert 

3. De inwoners en organisaties van en in Leiderdorp voelen zich 

thuis en betrokken (in de samenleving) 

 

2.4 Inspiratiesessies 

Voor het concretiseren van deze opgaven hebben we gevraagd om inspiratie. 

Maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en professionals op het gebied van 

zorg, welzijn, jeugd, sport, cultuur, wonen etc. hebben zich over dit 

onderwerp gebogen. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat er nodig 

is om de toekomst in te gaan en hebben de tussentijdse opgaven nader 

bekeken. Bezuinigingen en een veranderende samenleving raken vrijwel 

iedereen. Dat je je krachten kunt bundelen wordt algemeen erkend. Maar 

hoe kunnen we dit samen bereiken en waar liggen de aandachtspunten? Het 

antwoord op die vragen is gegeven in een tweetal sessies.  

Inspiratiesessie 1 – 7 juni 2013 

In een eerste sessie hebben we ideeën uitgewisseld. De deelnemers is 

gevraagd om aan de slag te gaan met de onderwerpen sociale infrastructuur; 

nieuwe en bestaande verantwoordelijkheden; visie en uitganspunten van 

verandering en vernieuwing; en status van huidige situatie. We hebben 

samen met de organisaties een aantal conclusies getrokken waar in een 

tweede sessie nader op ingegaan is. 

Prioriteiten Leiderdorp 

Sociale infrastructuur | Op dit moment is er een goede basis: er zijn genoeg 

voorzieningen in Leiderdorp. Het vertrekpunt is deze voorzieningen goed te 

gebruiken en eventueel te versterken. De opgave is om de schotten tussen 

organisaties weg te nemen en hierdoor een (digitaal) netwerk van organisaties te 

creëren. 

Nieuwe en bestaande verantwoordelijkheden | Iedereen heeft talent en dat 

moet benut worden. De opgave is om te denken in een groter geheel in plaats 

van in organisaties en ook het creëren van een netwerk is van belang. 

Wederkerigheid is een belangrijk aspect dat daarbij hoort, evenals het nemen van 

verantwoordelijkheid door inwoners, organisaties en de gemeente. 

Visie en uitgangspunten van vernieuwing en verandering | De transitie van 

taken van het Rijk naar gemeenten en de transformatie naar cultuurverandering 

vraagt een andere manier van denken voor zowel de gemeentelijke overheid als 

organisaties en inwoners. Samenwerking is het vertrekpunt, niet concurrentie. 

Dat geldt voor samenwerking in uitvoering, maar ook in het formuleren van 

doelstellingen. 

Status van de huidige situatie | Er is een afname van solidariteit landelijk en ook 

in Leiderdorp. De trend is dat de overheid terugtreedt en er meer een beroep 

wordt gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. In Leiderdorp is veel 

spankracht te vinden bij organisaties, verenigingen, ondernemers, etc. De 

opgaven zijn het stimuleren van mensen om capaciteiten in te zetten voor de 

samenleving en het realiseren van een cultuuromslag in denken en doen. 
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Inspiratiesessie 2 – 12 juli 2013  

In een klein gezelschap van deelnemers aan Inspiratiesessie 1 is een tweede 

sessie voorbereid om de geconstateerde prioriteiten nader uit te werken. We 

hebben de vergaarde kennis uit de Uitgangspuntennotitie MSV en de eerste 

inspiratiesessie samengevoegd tot vier thema’s: slim en wijkgericht 

netwerken tussen georganiseerde en ongeorganiseerde verbanden in het 

sociale domein; stimuleren van eigen verantwoordelijkheid burgers en 

organisaties en elkaar aanspreken; leveren van maatwerk, door één-gezin-

één-plan en het betrekken van de sociale omgeving; invulling geven aan 

opdrachtgeverschap van de gemeente en opdrachtnemerschap van partners.  

In de tweede inspiratiesessie zijn we aan de hand van deze thema’s samen 

met alle deelnemers opzoek gegaan naar uitgangspunten voor de 

maatschappelijke structuurvisie:  

1. Vraaggericht werken. Vanuit de vraag handelen en niet vanuit het 

aanbod. De ondersteuning moet passen op de behoefte van de 

vrager/inwoner. 

2. Toegang van voorzieningen dichtbij. Toegang moet laagdrempelig 

en dicht bij de mensen georganiseerd worden, afhankelijk van de 

behoefte. Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen, 

maar ook het herkennen van signalen en doorzetten naar de juiste 

instantie.  

3. Het eigen kunnen bevorderen. Ondersteuning moet gericht zijn 

op bevorderen van eigen kracht. Inwoners, organisaties en de 

gemeente moeten deze omslag in anders denken maken. 

4. Vormen van een netwerk. Leiderdorp heeft een sterke sociale 

infrastructuur en kent veel netwerken binnen en buiten de 

gemeentegrens. Dit zijn vaak losse circuits. Om een netwerk te 

versterken moet het maatschappelijk veld elkaar beter leren 

kennen (weten waar elkaars kracht ligt). 

5. Sturen op kwaliteit. Kwaliteit moet leidend zijn voor de 

organisaties en gemeente en niet de kwantiteit. 

6. Ruimte geven en elkaar vertrouwen. Elkaar vertrouwen en ruimte 

geven is een voorwaarde om de verantwoordelijkheden te delen.  

7. Samen aan doelen werken. Maatschappelijk veld en gemeente 

werken samen aan gezamenlijke doelen. Door het bundelen van 

kennis en capaciteit (bijvoorbeeld in coalities) kunnen we efficiënt 

en effectief opereren.  

 

Van inspiratie naar ambitie 

Wij hebben met onze maatschappelijke partners veel gezamenlijke beelden 

gedeeld. De kwesties die in de nabije en verder liggende toekomst spelen 

worden door een ieder erkend. De inspiratiesessies hebben ook vooral laten 

zien dat de ontwikkelingen binnen het sociale domein ons allemaal aangaan 

en tonen een duidelijk gedeeld gevoel van urgentie om hier invulling aan te 

geven. De kennis van trends en ontwikkelingen, de verkregen inspiratie van 

en met de partners bepalen onze gezamenlijke ambitie voor de komende 

jaren. De zeven uitgangspunten die wij hiervoor samen hebben gesteld, 

hebben wij in Hoofdstuk 3 vertaald naar één centrale ambitie, met drie 

bijbehorende uitdagingen.  
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3 Ambitie 2025 

 

3.1 Centrale ambitie 

De kreet ‘Iedereen doet mee!’ is inmiddels gemeengoed geworden. 

Niettemin is het herhalen van deze stelling hier onverminderd van belang: we 

zijn het erover eens dat iedereen naar eigen kunnen mee moet kunnen doen 

aan de samenleving en op een (op basis van ieders kunnen) zinvolle manier 

zijn leven inricht. Dat is eveneens de algemene conclusie van de 

inspiratiesessies. Om dat te bereiken hebben we aan een aantal opgaven te 

voldoen. ‘Iedereen doet mee’ dekt niet voldoende de lading van onze 

ambitie. Voor de maatschappelijke structuurvisie hanteren wij de volgende 

ambitie: 

In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de 

samenleving door te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een 

combinatie daarvan. Wij, de inwoners, het maatschappelijk middenveld 

en de gemeente maken het samen mogelijk dat de inwoners van 

Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. De 

positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit. 

 

Hoewel deze ambitie mogelijk als vanzelfsprekend overkomt, de maatschappij 

wordt immers al enige tijd zo benaderd, zit hier een wezenlijke uitdaging in. 

Niet iedereen wordt nu aangesproken op zijn eigen kunnen: inwoners, 

organisaties en de gemeente dragen hier ieder aan bij, maar gezamenlijke 

afstemming en versterking ontbreekt. De resultaten van de inspiratiesessies 

stellen ons, inwoners, maatschappelijk middenveld en overheid, voor een 

aantal uitdagingen om in 2025 onze ambitie te behalen. Deze lange termijn, 

in lijn met de toekomstvisie, maakt het mogelijk om op korte tot middellange 

termijn concrete veranderingen in beleid en proces door te voeren die ons in 

staat stellen in 2025 aan de ambitie te hebben voldaan. De korte tot 

middellange termijn sluit aan bij een beleidscyclus van gemiddeld vier jaar. De 

ruimtelijke structuurvisie heeft een looptijd tot 2030: veranderingen in 

ruimtelijke zin kennen een andere, langdurende dynamiek om effecten te 

realiseren. 

Met drie uitdagende thema’s, getiteld ‘De gemeente is… een podium; een 

springplank; beleving’ geven wij handen en voeten aan onze ambitie. De 

gedeelde kracht in het aangaan van deze uitdagingen ligt in het telkens weer 

bewust zijn van de leidende ambitie en hier naar handelen in te vormen 

beleid, projecten en vraagstukken. We leggen eerst uit wat we onder de 

uitdagingen verstaan, te lezen onder ‘Wat houdt dat in?’, en geven 

vervolgens inzicht in de randvoorwaarden die nodig zijn om de uitdaging aan 

te gaan, te lezen onder ‘Hoe gaan we dat doen?’. 

De afwegingen die we in de toekomst maken leggen we tegen deze visie aan. 

Het bepaalt of we wel of niet ingrijpen, of we ergens wel of niet een 

financiële bijdrage aan leveren en of we met vereende krachten (samen) aan 

de slag gaan. De MSV draagt nadrukkelijk de ambitie van het 

gemeentebestuur uit, maar gelijktijdig delen wij dit met de maatschappelijke 

partners en inwoners. Dat betekent dat we samen direct beginnen met deze 

uitdagingen en dat is te lezen in Hoofdstuk 4. 
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3.2 Uitdagingen 

3.2.1 De gemeente is een podium 

Inwoners, organisaties en overheid zetten kennis en capaciteiten in voor 

de samenleving vanuit een gedeeld gevoel van urgentie en een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. We werken integraal aan 

maatschappelijke vraagstukken en zijn gelijkwaardige samenwerkings-

partners. 

 

Algemeen 

We verschuiven in Nederland al een aantal jaar van een verzorgingsstaat naar 

een participatiesamenleving. In plaats van een overheid die zaken voor 

iedereen regelt of oplost, wordt de eigen organisatiekracht en het 

oplossingsvermogen van inwoners en organisaties centraal gezet. Er zijn al 

veel mensen die zaken gewoon zelf regelen. De overheid wil dit verder 

stimuleren en versterken, vanuit het idee dat mensen dat zelf kunnen en 

beter gebaat zijn bij een oplossing die zij zelf of binnen hun sociale omgeving 

hebben gevonden. Het belangrijkste is dat we dat wel mogelijk maken en de 

lokale overheid, de gemeente, is hier specifiek aan zet om inwoners en 

organisaties mee te nemen in het proces van verandering. Maar, we vinden 

ook dat je niet alleen voor jezelf bezig bent. Een maatschappij die een beroep 

doet op de eigen kracht is ook een maatschappij van het samen en voor 

elkaar doen. 

Wat houdt dat in? 

Anders denken 

We staan midden in een transformatie en cultuuromslag, bij het 

maatschappelijk middenveld en bij inwoners om invulling te geven aan de 

samenleving en bij de gemeente als organisatie zelf. De eerste 

verantwoordelijkheid ligt laag en bij inwoners zelf. Dit vraagt een 

omschakeling in denken en doen van ons allemaal. De gemeente neemt hierin 

het voortouw en vindt medestanders. Als het gaat om het benutten van het 

netwerk dat er al ligt houden we, organisaties en gemeente, elkaar scherp. 

Wij zorgen er samen voor dat mensen en organisaties elkaar zien en 

ontmoeten. Het gezamenlijke belang, een gedeeld maatschappelijk doel, 

staat voorop.  

Voorbeeld | Het trendteam bestaat uit zo’n tien jongeren in de leeftijd 

van veertien tot en met achttien jaar. Dit team is er om jongeren de kans 

te geven invloed uit te oefenen op gemeentelijke zaken die hén aangaan. 

De jongeren adviseren, gevraagd en ongevraagd. Ook zorgt dit team 

ervoor dat andere jongeren meer te weten komen over de lokale 

politieke agenda. Daarnaast is het de bedoeling dat er per jaar een 

initiatief wordt gerealiseerd dat  voorkomt uit de wensen en ideeën van 

de jongeren.  

 

Vraaggericht werken 

We verwachten van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers dat zij een bijdrage leveren aan onze prettige samenleving. De 

vraag van inwoners staat daarbij voorop. Er is in Leiderdorp veel spankracht, 

zoals terug te zien in het verenigingsleven en organisatievermogen, financieel 

daadkrachtige inwoners, actieve vrijwilligers, mantelzorgers etc. Tegelijkertijd 

is er, gezien de landelijke trend, een afname van de solidariteit. In de 

participatiesamenleving is het van belang dat mensen hun kennis en 

capaciteiten inzetten voor de samenleving. Het vormen en vooral ook 

benutten van de civil society vraagt om actief burgerschap.  
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Hoewel de gemeente meer zaken zal loslaten omdat mensen hier zelf op in 

kunnen spelen, gaat dit niet over één nacht ijs. Onze uitdaging voor de 

komende jaren is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor 

burgers en organisaties om de eigen zaken te regelen. De samenleving geldt 

daarbij als podium – als plek waar zaken tot uiting kunnen komen. 

Doelen stellen 

Als we willen dat iedereen meedoet dan moeten we ook gezamenlijke doelen 

stellen. We hebben het over een verdergaande vorm van (burger)participatie 

dan tot nu toe gebruikelijk. Het gaat niet om het meepraten, maar meedoen, 

ook voor de meer dagelijkse gang van zaken. Welke problemen moeten er 

worden opgepakt? En wie gaat dat doen? We werken vanuit een gedeeld 

gevoel van urgentie en met gedeelde verantwoordelijkheid gaan wij aan de 

slag. We werken samen in thema’s en we sturen op kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. De bestemming staat vast, de route ernaar toe moet worden 

bepaald. De gemeente pakt dit samen met het maatschappelijk middenveld 

per beleidsterrein op, in lijn met de huidige beleidsnota’s (2013) en de 

toekomstige ontwikkelingen op elk afzonderlijk beleidsterrein. 

Denken in doelen betekent niet denken in doelgroepen. We willen dat 

organisaties elkaars krachten kennen en deze ook bundelen, zodat ze elkaar 

kunnen versterken in plaats van beconcurreren. Effectief gebruik van 

subsidies en (gemeentelijke) accommodaties hangt daarmee samen. Wij 

kiezen ervoor vraag- en doelgericht om te gaan met onze gemeentelijke 

middelen en faciliteiten, en versterken of versoberen wat op basis van vraag 

en doel nodig is. 

 

 

Hoe gaan we dat doen? 

Netwerkvorming 

Anders denken, vraaggericht werken, doelen stellen: dit gaan we, gemeente, 

maatschappelijke organisaties en inwoners, aanpakken. We leggen de 

verantwoordelijkheid laag en houden elkaar daar scherp op. We zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. We zien de 

gemeente, de maatschappelijke structuur, en de plek die ieder daarin 

inneemt, als een netwerk. In een netwerk word je wederzijds door elkaar 

beïnvloed. We zijn van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden. Er vindt 

een duidelijke wisselwerking plaats tussen de expertise van verschillende 

organisaties of professionals en het algemeen gedeeld belang. De 

gemeentelijke organisatie is zich momenteel al aan het ontwikkelen om in 

deze werkelijkheid een gedegen partner te kunnen zijn. De investering op de 

korte termijn ligt onder andere op het vlak van elkaar ontmoeten en 

inspireren, om vervolgens gezamenlijk initiatieven te kunnen aanvliegen, of 

bestaande structuren eventueel in een nieuw jasje te hijsen. 

Voorbeeld | Op de Beursvloer ontmoeten twee verschillende werelden 

elkaar: maatschappelijke organisaties en ondernemers. De insteek is niet 

‘wat kan ik bij de ander halen’, maar ‘wat heb ik de ander te bieden’ en 

‘wat kunnen we voor elkaar betekenen’. Wat de een biedt, is voor de 

ander zeer gewenst. Het rendement van de Beursvloer bestaat uit nieuwe 

contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar 

anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe 

verbindingen worden gelegd. Verbindingen die naast concrete activiteiten 

leiden tot betrokkenheid, inspiratie en plezier.  
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Strategische partners: bondgenoten 

Van oudsher heeft de overheid met diverse verschillende organisaties 

afspraken over de diensten die zij leveren. We rekenen af op wat er wordt 

gedaan. We willen dit veranderen en verbeteren, zodat we kwaliteit en de 

juiste ondersteuning bieden waar dat nodig is. We willen niet meer richten op 

het aantal activiteiten of producten dat wordt geleverd, maar op het resultaat 

van de mogelijke ondersteuning: de kwaliteit. Dat vraagt een andere manier 

van denken. Vraag- en doelgericht werken komt vooraan te staan in hoe wij in 

onze gemeente samenwerken. Dat betekent ook dat we niet gaan kijken naar 

welke organisatie wat doet, maar naar wat we gezamenlijk willen bereiken. 

We sluiten bondgenootschappen, maken afspraken en komen die na. Een 

strategisch partnership betekent enerzijds dat aanbieders enige tijd krijgen 

zich te verbeteren, maar anderzijds dat de gemeente in geval van 

tegenvallende resultaten ook meer sturend kan optreden bij het realiseren 

van verbeteringen. We benaderen elkaar op basis van gelijkwaardigheid, de 

intentie om samen aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Dat neemt 

niet weg dat bondgenoten ook eigen belangen hebben, de gemeente 

evengoed vanuit de overheidstaken, wetgeving en financiering. Deze 

afzonderlijke belangen kunnen tegengesteld zijn. Rekenschap geven aan 

ieders positie en vanuit daar de mogelijkheden bezien is daarbij een zeer 

belangrijke opgave, wat voor verschillende vraagstukken nader uitgewerkt 

moet worden.  

De gemeente zet uiteindelijk een stapje terug in het aandragen van 

oplossingen, maar doet dat niet zonder anderen de handvatten te bieden die 

nodig zijn om een nieuwe rol aan te nemen: we stellen middelen beschikbaar 

om doelen te behalen; we houden zicht op het veld en zoeken naar 

integraliteit; en we denken mee. Zo blijven we ook in beeld voor inwoners en 

organisaties. We stimuleren het oppakken van initiatieven.  

Voorbeeld | Sinds 2013 wordt in de regio Holland Rijnland door culturele 

organisaties, basisscholen en gemeenten vorm en inhoud gegeven aan 

het programma Cultuureducatie met Kwaliteit met als motto Leren van 

gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen. Samenwerking 

staat voorop: scholen bedenken samen met culturele organisaties een 

volwaardig programma. Wensen en behoeften voor het onderwijs, 

creatieve vertaling door de cultuursector dragen bij aan een gezamenlijk 

doel. Met financiering van de gemeenten en de rijksoverheid. 

 

Ruimte geven en nemen  

Het delen van verantwoordelijkheid betekent ook dat we als gemeentelijke 

overheid meer ruimte moeten geven en open moeten staan voor ideeën uit 

de samenleving. Dit geldt voor zowel inwoners, maatschappelijke organisaties 

als ondernemers. Alleen ruimte geven is niet voldoende. De gemeente zal de 

samenleving (door bijvoorbeeld transparanter te zijn over beleidsproblemen) 

eerder gaan betrekken bij het oplossen van een vraagstuk of andere plannen 

in plaats van bedenken wat goed is. Dan kunnen ideeën uit de samenleving 

betekenis hebben. Deze benadering vergt wel dat de gemeente als 

organisatie meer van buiten naar binnen moet opereren. Een ander belangrijk 

aspect hierin is dat de gemeente vertrouwen moet hebben in de samenleving 

en in sommige gevallen ook moet loslaten. Andersom betekent het ook dat 

de samenleving (inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers) 

deze ruimte moet nemen en natuurlijk de wensen en ideeën kenbaar maakt. 

De gemeente is een podium 

• Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente bepalen 

gezamenlijk de doelen per beleidsterrein. 

• Op basis van vraag en doel worden middelen ingezet en faciliteiten 

geboden: maatwerk 

• Uitwerken netwerkgemeente 

• Aanspreken strategische bondgenoten  
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3.2.2 De gemeente is een springplank  

We zorgen er samen voor dat niemand buiten de boot valt en daar waar 

nodig de zorg en ondersteuning krijgt als aanvulling op de eigen 

mogelijkheden, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze 

ondersteuning is gericht op bevordering van de mogelijkheden tot 

participatie. 

 

Algemeen 

Zoals gesteld in de eerste uitdaging leggen we de verantwoordelijkheid voor 

het vormgeven van het eigen leven bij mensen zelf. De meeste mensen in 

Leiderdorp kunnen dat prima. Een deel van de Leiderdorpse inwoners heeft 

wel behoefte aan (professionele) ondersteuning. We zorgen er dan ook voor 

dat wij samen met organisaties een vangnet bieden voor de ondersteuning 

die mensen nodig hebben. Vanuit wet- en regelgeving blijft het eveneens 

voor de lokale overheid de plicht om, binnen de financiële mogelijkheden, dit 

vangnet op een passende manier te organiseren. De drie decentralisaties en 

de trends vergrijzing en individualisering van de samenleving stellen de 

gemeente voor de uitdaging hierin scherpe en heldere keuzes te maken. Deze 

keuzes komen grotendeels aan de orde in de totale implementatie van de 

decentralisaties op het gebied van werk, jeugdhulp en overheveling AWBZ: 

het project 3D. 

Wat houdt dat in? 

Herinrichting  sociaal domein 

De toekomst van het sociale domein laat zich kenschetsen door een 

samenleving waarin mensen voor zichzelf en voor elkaar zorgen. In november 

2013 wordt in het kader van de drie decentralisaties het kaderstuk Toekomst 

van het sociaal domein vastgesteld. Het uitgangspunt hierin is dat mensen 

zelf verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van hun leven. De gemeente 

zorgt ervoor dat aanvullende ondersteuning op de eigen mogelijkheden 

dichtbij en passend wordt geregeld. Daarbij is gekozen voor een volledige 

herinrichting van het sociale domein. Die herinrichting richt zich op het 

benutten wat nu al goed is en het verbeteren, wijzigen en innoveren wat 

nodig is. We kijken anders naar de wijze waarop we inwoners en organisaties 

ondersteunen. Omdat we uitgaan van wat mensen zelf kunnen organiseren, 

gaan we ook uit van de vraag die mensen hebben. We werken vraaggericht 

en niet aanbodgericht. Met andere woorden: we leveren maatwerk. 

Collectieve voorzieningen worden, in mindere mate, alleen vormgegeven 

indien de behoefte er is, waar de gemeente afspraken over maakt met 

organisaties. Deze keuze in het project 3D valt samen met de ambitie die we 

in de MSV stellen.  

Voorbeeld | Innovatie in het sociale domein gaat uit van het ontdekken 

van nieuwe mogelijkheden, slimme verbindingen en het anders invullen 

van de traditioneel geordende structuren. Indicatiestellingen worden 

losgelaten, in de plaats komen arrangementen. Een arrangement komt 

tegemoet aan de behoefte van een cliënt, is daarmee ondersteuning op 

maat en voorkomt dat aanbod als vanzelfsprekend wordt ingezet. 

 

Participatiekracht 

Het goed kunnen functioneren van inwoners in onze maatschappij staat of 

valt met hun mogelijkheden en ontwikkeling hiervan. Het vangnet dat wij 

vormen zien wij idealiter zoveel mogelijk ongebruikt of van tijdelijke aard. Dat 

is met alle redelijkheid een utopie. Wel vinden wij het van wezenlijk belang 

dat mensen de mogelijkheden hebben en ook pakken om dit vangnet niet te 
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gebruiken. Werk en een inkomen is van essentieel belang voor het zo 

zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en onze 

voornaamste inzet richt zich dan ook op arbeidsparticipatie van de 

beroepsbevolking, ook voor personen met een arbeidsbeperking. Het hebben 

van een startkwalificatie is van belang voor mensen om mee te komen. 

Onderwijs, ondersteuning in het vinden van werk en een regionale 

benadering van de arbeidsmarkt staan centraal. 

Hoe gaan we dat doen? 

 

Toegang 

Het is van belang dat inwoners en organisaties weten waar ze terecht 

kunnen; waar de toegang tot ondersteuning is geregeld. Daarnaast is het voor 

gemeente en organisaties van wezenlijk belang om verschillende vindplaatsen 

met elkaar te verbinden zodat er ook daadwerkelijk op de juiste plek de juiste 

ondersteuning wordt geboden. Dit geldt voor het formele en informele 

netwerk.  En dit alles laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. 

Het vormen van bondgenoten is in het aanvliegen van deze uitdaging 

onverminderd van belang. We kiezen voor sturing op integrale 

ondersteuning, waarbij samenwerking en afstemming voorwaarden zijn. 

Voorbeeld | Een dergelijke functie wordt momenteel ingevuld binnen het 

Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG). Door de gedeelde expertise van 

maatschappelijk werk, GGD en Bureau Jeugdzorg kan zo’n 80% van de 

ondersteuning die ouders nodig hebben binnen het CJG worden geboden. 

Medewerkers kunnen collega’s direct aan tafel laten aanschuiven en een 

vervolgafspraak plannen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met 

de scholen. Signalen worden gedeeld en zo kan breder naar de omgeving 

van en het kind zelf worden gekeken. Het CJG is laagdrempelig, de 

dienstverlening en ondersteuning doel- en vraaggericht. 

Gebiedsgerichte benadering 

Het vangnet en het sociale netwerk, inclusief ondersteunende organisaties, is 

al aanwezig in en om Leiderdorp, maar we gaan dit intensiveren en 

vernieuwen. De inzet is een transformatie te bewerkstelligen, waardoor we 

allemaal toegesneden zijn op deze uitdaging. In het project 3D worden hier 

nu al stappen toe gezet. Richtinggevende wetgeving maakt deze ontwikkeling 

mogelijk en gelijktijdig dwingt het budget tot het maken van scherpe keuzes 

die direct van invloed zijn op organisaties die nu in onze gemeente actief zijn. 

Het goed benutten van de vangnetconstructie betekent dat we de 

‘vangnetters’, de uitvoerende krachten, goed equiperen. Zij moeten weten 

waar grenzen liggen en welke kansen ze kunnen grijpen. Generalistisch 

denken en expertise bundelen is van belang. Gebiedsgerichte teams die 

integraal ondersteuningsvragen beantwoorden en op de klant toegesneden 

arrangementen samenstellen maken dit voor ons mogelijk. Dit is dan ook één 

van de actiepunten binnen het project 3D. 

Accommodaties 

Deze transformatie en clustering heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Het 

samenwerken en verbinden van diverse prestaties en activiteiten kunnen 

leiden tot het delen van accommodaties. We zetten in op het gezamenlijk 

bereiken van doelen. Accommodaties zijn hierin ondersteunend. Het loslaten 

van vastgoed kan voor organisaties een reële en mogelijke efficiencyslag zijn. 

Niet het bezit maar het gebruik van gebouwen wordt belangrijk. Leegstand 

van gebouwen vormt dan een niet te vermijden gevolg. Op basis van de 

demografische voorspellingen weten we dat we straks in bepaalde wijken 

meer ouderen zullen hebben, en in andere wijken meer jonge gezinnen. 

Specifieke accommodaties, zoals scholen of buurthuizen die bijdragen aan het 

prettige leefklimaat, stemmen we af op de behoefte per locatie. We zullen in 

beeld brengen en houden waar de verschillende voorzieningen gelegen zijn. 
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Ook hier kijken we naar het totaalaanbod in de Leidse regio. Bij keuzes over 

het in stand houden van een bepaalde maatschappelijke voorziening houden 

we in de toekomst ook rekening met het aanbod in de regio.  

 

3.2.3 De gemeente is beleving 

Inwoners, organisaties en de gemeente dragen bij aan ieders beleving van 

leven in Leiderdorp. De gemeente is toegankelijk en aantrekkelijk voor 

inwoners van jong tot oud op het gebied van wonen, werken, leren en 

recreëren. De regionale focus van de gemeente draagt hier sterk aan bij.  

 

Algemeen 

Onze inwoners vinden het prettig om hier te wonen en te leven. Zij voelen 

zich hier thuis en zijn  betrokken bij de gemeentelijke samenleving. Het voor 

de toekomstvisie gehouden burgerpanelonderzoek (augustus 2012) sterkt ons 

in deze opvatting. De aantrekkelijkheid van Leiderdorp is het wonen in een 

rustige en prettige omgeving en waar het werk en voorzieningen in zowel de 

gemeente als in de regio aanwezig zijn. Mede vanwege de (sterke) focus op 

de Leidse regio willen onze inwoners in onze gemeente blijven wonen en 

vinden het belangrijk dat de eigen identiteit en het eigen (dorpse) karakter 

behouden blijft. Dit terwijl een (duidelijke) eigen identiteit van Leiderdorp 

soms ook gemist wordt. Het behoud van voorzieningen binnen de 

gemeentegrenzen zoals een zwembad, een bibliotheek, het sportaanbod, het 

winkelaanbod en groenvoorzieningen dragen bij aan het prettige woon- en 

leefklimaat.  

De trends vergrijzing en individualisering van de samenleving hebben 

gevolgen voor de beleving van Leiderdorp.  Zo heeft vergrijzing invloed op het 

voorzieningen(niveau) en in het bijzonder op de spreiding en de soort 

daarvan. Daarnaast leidt ontgroening bijvoorbeeld ook tot een afname van de 

groep actieve sportbeoefenaars. Individualisering en digitalisering zorgen 

ervoor dat mensen zich niet meer binden aan een wijk, dorp of stad. Mensen 

maken meer deel uit van een (online) netwerk dat gebaseerd is op 

persoonlijke kenmerken en interesses. Hierdoor zijn mensen minder 

betrokken bij hun directe woonomgeving.  

Wat houdt dat in? 

 

De Leiderdorpse identiteit 

Een dorpsgevoel wordt gevoed door identiteitsbepalende kenmerken en een 

sterk en goed functionerend dorpshart. Dit zijn uitgangspunten die in de RSV 

aan bod komen. Daar waar het gaat om inrichting van de ruimte is dit extra 

belangrijk om het gevoel van een prettig woon- en leefklimaat te behouden 

en te versterken. Om het dorpsgevoel te versterken willen we inzetten op het 

behouden en waar nodig versterken van de levendigheid in Leiderdorp. Dat is 

De gemeente is een springplank 

• Nadere uitwerking in project 3D 

• Arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking vergroot mogelijkheden 

eigen kunnen 

• Zorg&ondersteuning wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd 

• Gebiedsgerichte benadering stimuleert het benutten van de organisatie 

en participatiekracht van inwoners in hun nabije omgeving, en geeft 

vragen&behoefte weer. 

• We kiezen voor sturing op integrale ondersteuning, waarbij 

samenwerking en afstemming voorwaarden zijn  

• Het in stand houden van voorzieningen bepalen we in relatie tot het 

aanbod in de regio en de lokale vraag.  
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niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zeker ook van 

organisaties en particulieren die hier de initiatieven voor aandragen. De 

gemeentelijke overheid faciliteert en stimuleert, waarbij we rekening houden 

met de mogelijkheden die in de regio aanwezig zijn. Het dorpshart 

(Winkelhof-Santhorst) krijgt al een aantal jaar aandacht. We kiezen er dan 

ook voor om evenementen te verbinden aan het dorpshart. Aanvullend 

hierop is de omgeving rond de Hoofdstraat, het oude centrum, een 

aantrekkelijk locatie voor cultuurhistorie en kleinschalige evenementen en 

lenen de verschillende buurten zich goed voor kleinschalige en verbindende 

(wijk)initiatieven. Een laagdrempelig karakter komt de levendigheid ten 

goede. De gemeente zal hiervoor belemmerende regelgeving en bureaucratie 

tegen het licht moeten houden. De eigen identiteit wordt ook bepaald door 

waardering vanuit de omgeving en het uitdragen van de eigen kwaliteiten. 

Het nader versterken van de recreatieve mogelijkheden van onze gemeente 

zal ook een speerpunt worden: laten zien wat we in huis hebben. 

Leiderdorp in de regio  

De beleving van onze gemeente stopt niet bij de gemeentegrenzen. De 

nabijheid van groen enerzijds en de grootstedelijke voorzieningen van Leiden 

zoals theaters, podia en horeca anderzijds dragen ook aan de Leiderdorpse 

beleving bij en maken dat het hier prettig wonen en leven is. De verschillende 

buitensporten die binnen onze gemeente worden beoefend trekken 

vervolgens weer inwoners van de omliggende gemeenten aan. Gezien onder 

meer dit soort wisselwerking ligt regionale samenwerking voor de hand en is 

dit ook in de komende jaren van belang om onze doelen te behalen. De 

decentralisaties vragen al van de gemeenten om in regionaal verband 

afspraken te maken. Wij willen daarin halen en brengen: halen wat we hier 

lokaal nodig hebben, brengen waar onze buren van kunnen leren en 

profiteren. Leiderdorp stelt zich ten opzichte van de regio niet afwachtend 

op. Wij doen graag mee en pakken kansen op. De motor van de Leiderdorpse 

economie ligt op het midden- en kleinbedrijf, de (perifere) detailhandel en de 

zorg, waar we op blijven inspelen. Dit typeert onze positie in de regio. De 

aantrekkelijkheid van onze gemeente, als locatie, is eveneens verbonden met 

ruimtelijke factoren. De versterking van de groenstructuur en de herinrichting 

van de polders om deze toegankelijk te maken, de nabijheid van de 

randmeren en de kust, zijn hier voorbeelden van.  

Hoe gaan we dat doen? 

 

Spreiding en bereikbaarheid 

Prettig wonen en leven betekent ook dat onze inwoners terecht kunnen bij de 

juiste voorzieningen op het gebied van wonen, winkelaanbod, zorg, welzijn, 

werk, sport en recreatie. We hebben geconstateerd in de bijeenkomsten met 

het maatschappelijke middenveld dat het aantal voorzieningen (op het gebied 

van onderwijs, maatschappelijk werk, zorg, sport, cultuur) in én om onze 

gemeente in ieders beleving in voldoende mate aanwezig is. Dit is ook 

bevestigd met het burgerpanelonderzoek rond de toekomstvisie. We 

constateren dan ook dat de structuur voor de toekomst er ligt. Zoals in de 

eerste twee uitdagingen is gesteld, gaat het erom deze structuur te 

versterken en effectief te gebruiken om zo de kwaliteit te verhogen. Het gaat 

hierbij niet alleen om de meer formele vangnetfunctie, maar ook om het 

totaal dat bepaalt hoe men het wonen in Leiderdorp ervaart. Gezien de 

demografische voorspellingen is bereikbaarheid (ook voor ouderen en minder 

validen) en spreiding van voorzieningen de komende jaren van groots belang. 

Daar waar ontwikkelingen snel gaan, willen we hier in de toekomst meer oog 

voor houden. We zetten in op het afstemmen en aansluiten van 

voorzieningen op de behoeften van de inwoners, binnen onze financiële 

mogelijkheden en gericht op de lange termijn.  
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Voorbeeld | Economie houdt niet op bij de gemeentegrens. Een 

Economische agenda voor de Leidse regio draagt bij aan het versterken 

van de economische kracht van de regio. De Economische agenda is 

opgesteld door de vijf regiogemeenten, onderwijsinstellingen en 

ondernemers. De uitwerking van vijf thema’s in een groot aantal 

actiepunten, met commitment van alle partijen, moet leiden tot een 

economisch krachtige regio die strategisch is gelegen tussen de Noord- en 

de Zuidvleugel in de Randstad. De Leidse regio onderscheidt zich van de 

andere sub-clusters in Holland Rijnland met name op het gebied van 

kennis en zorg. Naast deze thema’s dragen ook het mkb, de (perifere) 

detailhandel, cultuur en recreatie bij de economische ontwikkeling van de 

Leidse regio. De koppeling tussen onderwijs-arbeidsmarkt, het 

woonklimaat, bereikbaarheid en regiomarketing vormen belangrijke 

randvoorwaarden voor een bloeiende economie. 

 

Versterken samenwerking Leidse regio 

De gemeente Leiderdorp werkt op verschillende onderwerpen en in 

verschillende verbanden samen met gemeenten in de regio. Deze 

samenwerking is vooral gericht op het uitwisselen van kennis, 

beleidsontwikkeling en -uitvoering. De laatste jaren is een verschuiving 

waarneembaar van regionale samenwerking (Holland Rijnland) naar sub-

regionale samenwerking (Leidse regio, Bollenstreek en regio Alphen aan den 

Rijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn de  Economische agenda Leidse regio 

(economie071), LAB071 en Samen voor Groen. De samenwerking in de sub-

regio’s wordt steeds belangrijker, omdat de gemeenten  met een eigen en 

herkenbare identiteit op een slagvaardige manier elkaars positie versterken. 

Dit in tegenstelling tot de regionale samenwerking waarbij de diversiteit van 

gemeenten groot is en de gemeenten verschillende problematiek hebben. 

Vanuit dit oogpunt willen we voor beleidsontwikkeling en -uitvoering de 

samenwerking in de Leidse sub-regio versterken om zo elkaars kracht te 

benutten. Dit is al in de toekomstvisie vastgelegd. 

De gemeente is beleving 

• We kiezen ervoor om evenementen zoveel mogelijk te verbinden aan het 

dorpshart voor het versterken van de Leiderdorpse identiteit 

• Kleinschalige activiteiten vinden aanvullend plaats in en om de 

Hoofdstraat en wijkinitiatieven in de wijk 

• Het laagdrempelige karakter geldt voor evenementen en voor de 

regelgeving van de overheid op dit gebied 

• Samenwerking tussen gemeenten op de juiste schaal, voorkeur op de 

schaal van de Leidse regio 
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4 Het afwegingskader 

 

4.1 Wat doen we met de visie? 

De uitdagingen van Hoofdstuk 3 moeten ten uitvoer worden gebracht. Dit 

doen we door in de komende beleidskeuzes hier constant rekening mee te 

houden. Voor een deel werken we al op deze manier. Specifiek in het project 

3D wordt de transformatie van het sociale domein inmiddels al gevormd. We 

kijken hierin naar nieuwe verbindingen, werken nauw samen met de 

regiogemeenten én maatschappelijke partners en zoeken naar nieuwe 

vormen van samenwerking.  

We willen dat de in de MSV opgenomen kaders en richtinggevende 

uitspraken - tegemoet komen aan het gedeelde gevoel van urgentie en het 

belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid - hun beslag krijgen in de 

toekomstige werkwijzen van de gemeente en haar partners. De uitdagingen 

van Hoofdstuk 3 leveren ons in totaal Acht kaders van aandacht op, zie tabel. 

De implementatie hiervan is afhankelijk van de situaties waar de inwoners, 

organisaties en de gemeente nu en in de toekomst mee te maken hebben. 

Het ene vraagstuk is het andere niet. Toch zullen deze acht kaders altijd 

aandacht moeten krijgen. De gemeente, specifiek het bestuur, ziet er op toe 

dat de kaders per situatie minimaal gewogen en overwogen worden. De 

centrale vraag daarbij is: op welke manier is dit kader van toepassing op de 

voorliggende kwestie? 

In de uitwerking van het vraagstuk dient vervolgens nadrukkelijk in beeld te 

worden gebracht in welke mate de acht kaders worden gehanteerd. Oftewel, 

de aandacht die geschonken wordt aan het volgen van het kader. Deze 

kaders zijn voor de gemeenteraad het instrument om aan de uitvoering van 

hun controlerende functie toe te voegen. De kaders gelden voor zowel de 

start van een nieuw project, de analyse van een probleem als het 

uiteindelijke resultaat. Dit handvest is nadrukkelijk een instrument van de 

gemeente, maar behelst voor het slagen evengoed dat de maatschappelijke 

partners zich hierin kunnen vinden en meegaan in deze benadering en 

werkwijze. Wij zetten immers gezamenlijk in op samenwerken en het delen 

van verantwoordelijkheden. De kaders gelden dan ook voor ieders rol en 

betrokkenheid in de samenwerking, wat eveneens overeenkomt met de 

uitkomsten van de inspiratiesessies. 

Acht kaders van aandacht § 

1. We stellen de participatie van onze inwoners in de samenleving 

voorop 
3.2.3 

2. We delen de verantwoordelijkheden met de inwoners en onze 

maatschappelijke partners en vormen samen een netwerk 
3.2.1 

3. We zorgen dat de uitvoering van ons beleid passend en zo dichtbij 

mogelijk is georganiseerd 
3.2.2 

4. We werken samen met partners aan gemeentelijke vraagstukken 3.2.1 

5. We werken vraaggericht 3.2.1 

6. We sturen op kwaliteit 3.2.1 

7. We zijn een aanvulling op de inzet van inwoners en organisaties 

zelf  
3.2.2 

8. We maken keuzes die ten goede komen aan het behouden of 

versterken van het prettige leefklimaat in onze gemeente 
3.2.3 



 

20 

 

4.2 Organisatie ontwikkeling 

De acht kaders van aandacht vragen een andere manier van werken en 

benadering van de gemeente, organisaties en van inwoners. We zullen onze 

eigen processen en onze eigen manier van werken moeten aanpassen aan de 

veranderingen om ons heen en onze nieuwe taken. De gemeentelijke 

organisatie wordt eveneens beïnvloed door de ontwikkelingen naar een 

participatiesamenleving. In het project Organisatie en Dienstverlening werken 

we hier verder naartoe. De ontwikkeling van het Klant Contact Center, 

Serviceplein Leiderdorp, is volop gaande. Het anders werken en daarom 

anders vormgeven van de organisatiestructuur, waarbij werken van buiten 

naar binnen het motto is, is eveneens in gang gezet. De kernwaarden van de 

gemeentelijke organisatie sluiten aan bij het werken met de acht kaders: 

professioneel, betrouwbaar, klantgericht, resultaatgericht, transparant en 

integraal. We verwachten dat de ontwikkelingen binnen onze eigen 

organisatie het mogelijk maken om de uitdagingen met anderen aan te gaan 

en onze ambitie te bereiken. We zullen namelijk steeds meer op een 

projectmatige wijze én met onze externe partners gezamenlijk de 

gemeentelijke vraagstukken oppakken. Netwerken en samenwerken zijn de 

uitdagingen voor onze organisatie en onze partners. We gaan hier actief mee 

aan de slag en zullen helder onze rol in verschillende projecten en opdrachten 

kenbaar maken en vragen hetzelfde van onze samenwerkingspartners. 

Ook nu al zijn de lijnen kort tussen uitvoerende organisaties en de gemeente. 

Specifiek richten we met de grote decentralisatieopgaven al de blik naar 

buiten. We zijn in gesprek met organisaties en regiogemeenten om de 

antwoorden op deze opgave te vinden. We benutten elkaars kennis en 

kwaliteit en we geven elkaar ruimte om nieuwe projecten te proberen.  

 

4.3 Financiële gevolgen 

Zoals uit dit stuk blijkt zijn er geen directe financiële gevolgen te herleiden uit 

de maatschappelijke structuurvisie. De ambitie, de uitdagingen en de kaders 

doen geen directe inbreuk op de programmabegroting. We zetten ook niet in 

op een herverdeling van middelen over de verschillende programma’s of 

binnen een programma. Dat wordt namelijk beïnvloed door de keuzes die 

binnen een programma, of integraal in diverse programma’s worden 

gemaakt. Het afwegingskader en de gestelde uitdagingen leggen echter wel 

nieuwe en andere accenten die hun beslag gaan krijgen in verschillende 

programma’s en de wijze waarop de gemeentelijke middelen worden 

besteed.  We gaan onze huidige programma- en beleidsdoelen herijken. Waar 

dat kan maken we nieuwe keuzes, waar dat nog niet kan stellen we een plan 

van aanpak op voor de middellange termijn. De meeste beleidsnota’s waarin 

de keuzes vastgelegd zijn hebben een doorlooptermijn tot 2015 of 2016. Voor 

een nieuwe beleidsperiode vormen de kaders van acht de leidraad. 

 

4.4 Het vervolg 

De MSV vraagt om een vervolg. Inwoners, organisaties en de gemeente zullen 

de komende jaren samen aan de slag moeten gaan om de ambitie en de 

uitdagingen op te pakken en te realiseren. Allereerst ligt daar voor de 

gemeentelijk organisatie een belangrijke taak in en zoals in 4.1 en 4.2 staat 

beschreven vertalen we deze visie in de organisatiewerkwijzen. Dat vraagt 

gelijktijdig dat we met organisaties in gesprek gaan en elkaar opzoeken. We 

gaan samen de uitdagingen aan op basis van deze visie, en bepalen de wijze 

waarop we invulling geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het 
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betrekken van inwoners en het helpen van inwoners in het meegaan in deze 

verandering houden wij daarbij altijd in het oog.  

Haalbaarheid 

Wij hebben met deze MSV een ambitie. Een streven naar een mooie 

toekomst. Dat neemt niet weg dat wij er gezamenlijk ook voor 

verantwoordelijk zijn te ondervangen dat we zorgvuldig te werk blijven gaan. 

We houden goed in de gaten wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. We 

wegen af en houden rekening met elkaar. Zoals gezegd is het van belang dat 

iedereen mee kan doen en dat waar dat niet lukt er altijd een vangnet is en 

blijft. We gaan dan ook niet voorbij aan de kwetsbaarheid van onze inwoners. 

Het richten op het eigen kunnen en het aanspreken van de eigen 

mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het eigen leven, betekent dat 

we goed in beeld houden wanneer dit geen mogelijkheid is voor iemand. 

Veranderingen zijn dynamische processen, waarbij aandacht moet zijn voor 

de mate waarin het mensen, organisaties en de gemeente lukt om die op te 

pakken. We geven dan ook aandacht aan organisaties die moeten veranderen 

om mee te gaan: we houden rekening met wat we kunnen en willen en leren 

hier ook van elkaar. We hebben aandacht voor onze inwoners, die verschillen 

in kennis, vaardigheden, capaciteiten en behoeften. We hebben aandacht 

voor de manier waarop wij als overheid veranderen en het effect dat dat 

heeft op de samenleving. We doen een beroep op de samenleving om samen 

met ons anders naar de maatschappij te kijken, hierin anders te handelen en 

samen te werken naar goed resultaat, zonder elkaar daarbij uit het oog te 

verliezen.  

Kortgezegd, we vallen en staan op, zodat we in 2025 samen aan onze ambitie 

hebben voldaan. 

 

Hoe gaan we dat doen? 

Implementatie 

We hanteren het afwegingskader  

We geven vervolg aan de Inspiratiesessies om invulling te geven aan onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheden en doelstellingen 

We gaan aan de slag met de inhoudelijke uitgangspunten per uitdaging. 

We brengen in beeld welke projecten op korte termijn opgepakt gaan worden, 

die met het afwegingskader gestart gaan worden. Dit gaan we breed delen. 

We gaan op zoek naar een goede manier om inwoners te betrekken. 
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Bijlage 1 

 

Maatschappelijk beleid 2013 

De actuele beleidsnota’s vormen de basis voor de wijze waarop de gemeente nu samenwerkt en de doelen die de gemeente voor zichzelf heeft gesteld. Dit geeft sturing 

aan de programmabegroting en biedt een afwegingskader. In onderstaand schema is het huidige beleid zeer beknopt weergegeven. Dit geldt als een vertrekpunt. 

Beleidsterrein Uitdagingen Rol gemeente Wet 

Onderwijshuisvesting 

2010-2014 

1) Ruimtebehoefte bepalen, keuze voor uitbreiding, renovatie of 

nieuwbouw van scholen, op basis van leerlingaantal en m2 per 

leerling.                                                                                  

2) Buitenschoolse opvang (BSO) is verplichting scholen. Raad heeft 

regierol voor college bedongen.                                          

3) Passend Onderwijs.                                                            

4) afname leerlingaantallen 

1) regie bij bouwheerschap scholen. Gemeente is 

economisch eigenaar, school juridisch. 

Gelijkheidsprincipe, sobere en doelmatige 

huisvesting.                                                      

2) Regie in investering in ruimte voor BSO.           

3) keuze voor inbedding PO voor scholen heeft 

gevolg voor ruimte, zorg en vervoer waar 

gemeente regierol in neemt.                               

4) regie op flexibel en multifunctioneel gebruik van 

ruimte en gebouwen. 

zorgplicht. WPO, 

WVO, WEC 

Speelruimtebeleid 2012-

2021 

1) voldoende, toegankelijke en veilige (in)formele speelruimte.     

2) minder maar beter 

1) beheer                                                                 

2) regie 

WAS. Veiligheid 

Jeugdparticipatie 2012-

2016 

1) versterken en verbeteren bestaande projecten en faciliteiten.   

2) Partijen verbinden en samenwerken.                                       

3) stimuleren talentontwikkeling en eigen initiatief jeugd 

1) facilitator                                                            

2) & 3) regie 

WMO 

WMO 2013-2016 1) versterken sociaal-maatschappelijke infrastructuur.                  

2) ondersteunen inwoner en sociaal netwerk waar nodig.             

3) organiseren van vangnet bij ontbreken eigen kracht 

1), 2), 3) regie, zoveel mogelijk wordt uitgevoerd 

door het maatschappelijk middenveld, niet door de 

gemeente. Wettelijke taken via gemeentelijk WMO 

loket 

WMO, Ook 

vrijwilligers- en 

mantelzorgbeleid 
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Vrijwilligersbeleid 2013-

2016 

1) stimuleren en faciliteren van vrijwilligers als kerntaak gemeente.                                            

2) samenhangend pakket van diensten 

1) regie. Wat lokaal kan, lokaal doen.                 

2) vraaggestuurd en faciliterende rol bij uitvoering 

van actiepunten. Uitbesteden aan IDOE 

WMO 

Mantelzorgbeleid 2013-

2016 

1) brede benadering mantelzorgondersteuning.                          

2) samenwerking stimuleren en intensiveren, daarbij voorkomen 

van overlap in dienstverlening. 

1) regie op het ondersteunen van mantelzorger en 

voorkomen van uitval.                                        

2) Hiervoor advies van werkveld voor invulling en 

uitvoering van het beleid. 

WMO 

Sportbeleid          2013-

2017 

1) bezinning kerntaken: inwoners zijn zelf verantwoordelijk, 

aanbieders verzorgen de infrastructuur.                                     

2) Sportfondsen Sport Servicepunt coördineert alle sport- en 

beweegactiviteiten.                                                                  

3) verschillen in bijdragen en tarifering recht zetten.                     

4) in 2017 is het huurtarief kostendekkend.                                

5) beheer en onderhoud op afstand 

1) & 2) de gemeente stimuleert, faciliteert en 

treedt op als regisseur.                                        

1) onderhouden openbare ruimte voor 

ongeorganiseerde sport.                                     

3) & 4) gelijkheid in relaties.                               

5) op afstand zetten van beheer en onderhoud, 

gemeente doet geen taken die particuliere 

organisaties kunnen uitvoeren 

WMO 

Woonvisie 2012 1) kanteling Wmo, woningaanpassingen onderdeel eigen kracht                                                         

2) aantrekkelijk woon&leefklimaat in de wijken                           

3) ontgroening remmen door inzet op jonge huishoudens            

4) 750 nieuwe woningen (100% levensloopbestendig) 

0) faciliteren en regisseren. Verantwoordelijk voor 

afstemming vraag en aanbod, maar uitvoering 

door corporaties.  

0/0) verantwoordelijkheid wonen voor lage 

inkomens/sociaal zwakkeren.  

1) bevorderen preventieve woningaanpassingen 

dmv marketingcampagne  

3) bevorderen doorstroming 

Huisvesting, WMO 

Cultuurbeleid 2012-2015 1) vergroten zichtbaarheid  

2) versterken verbinding en afstemming  

3) behoud hoge kwaliteit kunst&cultuur  

4) behoud cultuureducatie 

1-4) regisseur en faciliteren Wet op het 

specifiek 

cultuurbeleid 
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Beleidsvisie Participatie 

2011-2014 

1) bevordering van arbeidsparticipatie zodat burgers zo veel 

mogelijk participeren in de samenleving.  

2) mensen zijn zelf verantwoordelijk voor levensonderhoud en 

maatschappelijk functioneren, de overheid ondersteunt maar 

neemt de verantwoordelijkheid niet over.  

3) ontlasting van uitkeringenbudget door selectief en effectief re-

integratiegeld in te zetten 

1) & 3) uitvoerder (opdrachtgever aan Leiden)  

2) regisseur (als opdrachtgever aan Leiden) 

WWB, WSW 

Onderwijsvisie 1) samenwerking met het onderwijs ter bevordering en realisering 

van het onderwijs- en jeugd(zorg)beleid.  

2) gelijkwaardigheid tussen gemeente en schoolbesturen in 

agendavorming en verdeling verantwoordelijkheden. 

0) school is inhoudelijk verantwoordelijk, 

gemeente faciliterend 
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Nota van beantwoording  
Wij, Leiderdorp - Maatschappelijke Structuurvisie 2025 

Kenmerk: 2013i02054 

 

Vraag Indiener Zienswijze Beantwoording 

1.a Wmo-adviesraad 

Leiderdorp 

Waardering voor het interactieve 

proces van totstandkoming, waarbij 

intensief van gedachten gewisseld is 

over de vraagstukken in het sociale 

domein. Dit heeft geleid tot 

inzichtelijke conclusies: 

- duidelijkheid verschillende 

rollen en 

verantwoordelijkheden 

gemeente. 

- Nota is duidelijk in wat van 

het maatschappelijk 

middenveld verwacht wordt 

Het college neemt dit voor 

kennisgeving aan en 

concludeert dat het proces en 

resultaat aansluiten bij wens 

en verwachtingen. 

 

Geen aanpassingen MSV. 

1.b Wmo-adviesraad 

Leiderdorp 

De kwaliteit van de inzet van 

professionals in gebiedsgebonden 

teams.  

- De nota stelt het vertrouwen 

in professionals en belang 

van resultaat in plaats van de 

producten voorop. De raad 

vraagt zich af hoe dat 

resultaat en de geleverde 

kwaliteit wordt beoordeeld 

en gecontroleerd. 

De MSV geeft deze visie 

inderdaad weer. De uitwerking 

van deze visie vindt plaats in 

beleidsnota’s en projecten. De 

gebiedsgebonden teams zijn 

onderdeel van de drie 

decentralisaties. Dit wordt in 

2014 uitgewerkt, waartoe de 

inbedding van controle en 

beoordelingsinstrumenten 

behoren. Te zijner tijd wordt 

dit besproken met 

organisaties en de Wmo-

adviesraad, zoals te doen 

gebruikelijk. 

 

Geen aanpassingen MSV. 

1.c Wmo-adviesraad 

Leiderdorp 

Aandacht voor het preventieve 

aspect: 

- Vroegtijdige signaalfunctie 

voor bepaalde organisaties in 

het maatschappelijk 

middenveld om hiertoe; 

- Problemen in het sociale 

domein en dure 

behandelingstrajecten door 

professionals te voorkomen 

De raad zal over dit thema een 

ongevraagd advies voorbereiden. 

Diverse organisaties hebben 

nu al deze vroegtijdige 

signaalfunctie; het college 

deelt het motto ‘voorkomen is 

beter dan genezen’ met de 

Wmo-adviesraad. Preventie is 

onderdeel van het huidige en 

van het toekomstige beleid, de 

visie en benadering van de 

MSV gelden óók voor de wijze 

waarop preventie wordt 

vormgegeven. Het college is 

benieuwd naar het resultaat 

van het voornemen van de 

Wmo-adviesraad. 

 



 

2 

 

Geen aanpassingen MSV. 

2.a Pluspunt Blij met heldere, goed leesbare nota. 

De nota is als leidraad en 

afwegingskader zeer bruikbaar. De 

totstandkoming is een goede opmaat 

geweest tot het realiseren van de 

ambitie. 

Het college neemt dit voor 

kennisgeving aan en 

concludeert dat het proces en 

resultaat aansluiten bij wens 

en verwachtingen. 

 

Geen aanpassingen MSV. 

2.b Pluspunt Herkent zich in de zeven 

uitgangspunten en is het eens met de 

prioriteitenstelling, behouden van 

het goede en geleidelijke 

transformatie op basis van 

samenwerking 

Voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

Geen aanpassingen MSV. 

2.c Pluspunt Kan zich goed vinden in de keuze om 

te sturen op kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Pluspunt wil dit graag 

samen met gemeente en andere 

organisaties uitwerken. 

De uitwerking van de diverse 

punten in de visie zal, zoals 

het afwegingskader 

weergeeft, in samenspraak 

met organisaties plaatsvinden. 

 

Geen aanpassingen MSV. 

2.d Pluspunt Aandacht voor preventie (niet 

expliciet in nota) en vroeg signalering 

is van groot belang bij de realisatie 

van de beschreven ambitie. 

Zie beantwoording 1.c 

2.e Pluspunt Voor met name de kwetsbare burger 

die nu gebruik maakt van 

voorzieningen is het belangrijk dat ze 

gedurende dit hele veranderproces 

duidelijkheid hebben over hun 

mogelijkheden en eventuele 

alternatieven voor huidige 

voorzieningen. 

Het college ziet er op toe dat 

inwoners over veranderingen 

worden geïnformeerd. 

 

Geen aanpassingen MSV. 
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Bestemd voor de raad van :  25 november 2013 

Vraag nr.    :   5 

Onderwerp    :   sociale woningbouw 

Vraagsteller   :   GrL/Joester 

Datum    :    25 november 13.30 uur 

Registratienummer  :  2013i01881 

 

Op dit moment is onduidelijk waar de gemeente Leiderdorp staat wat betreft de invulling van de 

regionale afspraken over (sociale) woningbouw. 

GroenLinks verzoekt het college om een actueel overzicht van de volgende gegevens: 

1. Hoeveel woningen (sociale huur) moet Leiderdorp tot aan 2020 volgens de regionale afspraken 

aanvullend op het huidige bestand bouwen? 

a. Over de periode 2010- 2020 is de taakstelling volgens afspraken met de provincie en 

afspraken binnen Holland Rijnland  750 woningen in totaal. Dit najaar zal de provincie 

nieuwe prognoses qua woningbehoefte opstellen. ( nog niet bekend). Wel is inmiddels 

duidelijk dat vrijwel alle gemeenten de “taakstelling” /streefaantallen niet/nauwelijks 

kunnen realiseren vanwege de economische omstandigheden/huizenmarkt waardoor van 

provinciale zijde dit voorjaar suggesties zijn gedaan om de taakstelling  te verlagen. Zelfs 

bijv. 60 % lijkt evenwel moeilijk haalbaar. 

De gemeente Leiderdorp loopt evenwel redelijk in de pas met name door recente 

opleveringen.   

In 2010:   106 woningen (40 sociaal);  

2011: 198 woningen (39 + 36 sociaal);  

2012: 0 woningen 

2013: 4 woningen opgeleverd.  

Totaal dus 308 woningen opgeleverd tussen 2010 t/m 2013 waarvan 115 sociaal = 37 % 

b. De provincie streeft naar 30 %  sociaal van de in totaal uiteindelijk gerealiseerde/te 

realiseren woningen.  De gemeente zelf heeft ook het beleid om te streven naar 30 % 

sociale woningbouw.  



 

 

c. Conclusie is dat een concreet aantal te realiseren (sociale huur)woningen op dit moment 

lastig te geven is. Dit is afhankelijk van alle in ontwikkeling zijnde (sloop-)plannen, 

alsmede het al dan niet door gaan van deze plannen. Zelfs plannen waar al alle 

vergunningen voor afgegeven zijn, blijken momenteel vaak niet gerealiseerd te worden 

(woningen zijn onverkoopbaar). Uitzondering vormt het Rosarium (Meas), waar 60 

woningen worden gerealiseerd, waarvan 18 sociaal (30%). Gelet op de in ontwikkeling 

zijnde plannen ( Amaliaplein 15, Elisabethhof ongeveer 55 en Brittenstein ongeveer 55) 

dreigt dus met name een “tekort” op “overige” plannen. Dit is geheel te wijten aan de 

economische omstandigheden. Van de mogelijkerwijs ongeveer 750 woningen te 

realiseren woningen tot 2020 komen er dus met grote mate van zekerheid al ongeveer 

115 (gerealiseerd) + 143 (aanbouw/ontwikkeling) = 257 woningen. De gewenste 30 % 

sociaal wordt dus zeker gehaald.  

 

2. Hoeveel sociale woningen zijn  sinds begin 2010 door verkoop of sloop tbv. nieuwbouw 

onttrokken aan de voorraad? 

a. Zie bijgaande memo van Rijnhart Wonen. ( 141 woningen verkocht) Daarmee is een forse 

doorstroming op gang gebracht en is scheefwonen enigszins beperkt.  

b. 26 woningen op locatie Brittenstein zijn dit jaar gesloopt. 

c. Vermeldenswaardig is dat Rijnhart Wonen in 2012 de 92 woningen van Keerpunt (naast 

Ommedijk) in eigendom heeft verworven waardoor deze duurzaam voor de sociale huur 

zijn behouden. 

 

3. Wat is de stand van zaken betreffende voorzien aantallen (sociale) woningbouw op de locaties 

ROC-terrein, Schans van Valdez en Driemaster-locatie?  

ROC-terrein: onbekend (30% conform vastgesteld beleid) Wacht op aangepaste aanvragen van 

Ymere. 

Schans van Valdez: 6 sociale woningen (in totaal 19 woningen)  

Driemasterlocatie: onbekend (30% conform vastgesteld beleid) 

 

4. Welke concrete ontwikkelingen zijn er betreffende de overige potentiele bouwlocaties genoemd 

in bijlage 1 (bedoeld wordt bijlage 2?) van de woonvisie? (in aantallen sociale huur- en vrije 

sector koopwoningen)? 

 

a. Plantage: bestemmingsplan W4 is onlangs vastgesteld. Dit vormt basis voor bouw van 

ruim 20 vrije sector woningen .  



 

 

b. Driemaster: Ambtelijk vindt voorbereiding plaats voor opstellen kaders en 

randvoorwaarden, zodat volgend voorjaar daarover besloten kan worden incl. proces 

verdere ontwikkeling. Uitgangspunt 30 % sociaal. 

c. Brittenstein:  Ongeveer 55  woningen, 100 % sociaal 

d. Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan:  Prijsvraag doorlopen. Overeenkomst met Lidl voor 

realisatie van o.a. 15 sociale huurwoningen ( 100 %) 

e. Cardea/Zusterflat: wacht op initiatiefnemers 

f. Kantoorlocaties:  

i. Elisabethhof: medio 2013 reeds 1
e
 fase vergunning verleend ongeveer 55 

woningen waaronder deels voor gemiva. 100 % sociaal 

ii. Statenhof: Onderzoek loopt 

g. Baanderij/Vlechtbaan: onderzoek mede in relatie tot ruimtelijke structuurvisie 

 

5. Hoeveel sociale woningen (aantal, geen percentage) worden gerealiseerd op de Meas-locatie en 

de Schans van Valdez? 

Het Rosarium (Meas-locatie): 18 woningen 

Schans van Valdez: 6 woningen 

a. Wat is het oppervlak van deze woningen (per woning)? 

 

Rosarium: (tussen 62,2 en 92,5 m2) 

 

Schans van Valdez: Gemiddeld 73,2 m2 

(circa 61m2, 73m2, 84m2 in twee lagen) 

 

b. Wat is de voorziene huurprijs van deze woningen? 

Rosarium: Nader te bepalen maar in ieder geval sociaal dus onder € 685,-  

Valdez: koopprijzen tussen € 137.000,- en 178.000,- 

c. Wie verzorgd de verhuur van deze woningen binnen het regionale 

woonruimteverdeelsysteem? 



 

 

In contract is vastgelegd dat over toewijzing nadere afspraken worden gemaakt. Overleg 

met ontwikkelende partij is gestart. Gemeentelijke wens is om dit zo veel mogelijk via het 

regionale woonruimtesysteem te doen.  

d. Maken deze woningen zonder beperkingen deel uit van de voorraad sociale 

huurwoningen? 

Ja 

e. Zo niet, hoe lang/tot welk jaar is de verhuur via het regionale woonruimteverdeelsysteem 

contractueel vastgelegd? 

Zie onder 5.c.  

 

6. Indien er sprake is van een beperkte beschikbaarheid van deze woningen binnen de voorraad 

sociale huurwoningen, wanneer is de raad geïnformeerd over deze beperking? 

(Door)verkoop van de sociale huurwoningen kan niet ( zonder instemming college) 

geschieden binnen 15 jaar na eerste bewoning. Bovendien is bedongen dat er een 

gemiddelde termijn van 20 jaar over alle huurwoningen wordt gehanteerd. Deze 

verstrekkende regeling is bij dit project voor het eerst toegepast op verzoek van de raad ( GL) 

en is van harte akkoord bevonden door de raad.  

Zie raadsvoorstel ( en verslag) 28 april 2008 inzake instemming verder ontwikkeling MEAS. 

Sindsdien is dat de “norm” geworden.  

 

7. Hoe veel sociale huurwoningen worden er in het plan Amaliaplein gerealiseerd? 

Alle antwoorden met betrekking tot het Amaliaplein hebben het voorbehoud van een nog 

af te sluiten realisatieovereenkomst. 

Het huidig schetsontwerp gaat uit van 15 woningen. 

a. Wat is het oppervlak van deze woningen? 

Op basis van het schetsontwerp lijken de woningen een ruime oppervlakte te krijgen (> 

100 m2). 

b. Wat is de voorziene huurprijs van deze woningen? 

De sociale huurwoningen worden aangeboden conform de Huisvestingsverordening van 

Holland Rijnland, die geldt op de datum van ondertekening van de overeenkomst. In deze 

verordening worden ook de maximale huurprijzen geregeld. 

c. Wat is de grondprijs voor het gedeelte woningbouw per te realiseren eenheid  in het plan 

Amaliaplein? 

De grondprijs voor het gedeelte woningbouw is niet bekend. Vanuit de aanbesteding is 

een bod gedaan voor de totale uitvraag zoals beschreven in het Programma van Eisen. 

Het bod is niet uitgesplitst. 

d. Wie verzorgd de verhuur van deze woningen binnen het regionale 

woonruimteverdeelsysteem? 

De ontwikkelende partij, waarbij aangegeven wordt dat de ontwikkelende partij de 

voorkeur heeft de woningen door te verkopen aan een woningcorporatie. Indien hierover 

geen overeenstemming wordt bereikt, geldt hetgeen vermeldt onder punt f. 

e. Maken deze woningen zonder beperkingen deel uit van de voorraad sociale 

huurwoningen? 

Ja 



 

 

f. Zo niet, hoe lang/tot welk jaar is de verhuur via het regionale woonruimteverdeelsysteem 

contractueel vastgelegd?  

De sociale huurwoningen worden aangeboden conform de Huisvestingsverordening van 

Holland Rijnland, die geldt op de datum van ondertekening van de overeenkomst. 

(Door)verkoop van de sociale huurwoningen kan (zonder toestemming van college van 

B&W) niet geschieden binnen 15 jaar na eerste bewoning en een gemiddelde termijn van 

20 jaar over alle huurwoningen. 

 

8. Indien er sprake is van een beperkte beschikbaarheid van deze woningen binnen de voorraad 

sociale huurwoningen, wanneer is de raad geïnformeerd over deze beperking? 

Dezelfde regels zijn gehanteerd zoals door gemeenteraad besloten is in geval Meas (zie 

antwoord onder 6) 

 



Verkoopcijfers Rijnhart Wonen, voor Leiderdorp     5 dec. 2013 

In eigendom overgedragen woningen 

Periode 15 juni 2010 tot 26 november 2013 
 

 
141 verkocht in Leiderdorp (waarvan 39 zittende huurders en 102 mutatieverkopen). 

Totaal is 60% van alle Leiderdorpse verkopen gegaan naar een huurder van Rijnhart Wonen. 
Van de 102 mutatieverkopen in Leiderdorp is 44% verkocht aan een huurder van Rijnhart Wonen.  

Hieronder in beeld. 
 

Grafiek 1.2    Verkoop aan huurder RhW en anderen
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Zoomen we in op wie er leeggekomen mutatiewoningen hebben gekocht dan zien we onderstaand beeld. 

Dubbel succes heb ik er uitgehaald (bv. 2 starters die samen een woning kopen). 
 

   Mutatiewoning van Rijnhart Wonen is gegaan naar:
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Bij de doorstromers ontstaat er uiteraard een verhuisketen. Daar kunnen we niet alle stappen van 

achterhalen. Als we alleen de feiten nemen zien we het volgende totaal beeld vanuit de verkoop van de 

mutatiewoningen in Leiderdorp: 
 

Grafiek 4.3     Doorstroomeffect benutte verhuiskansen naar klanttype
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1. BESTUURS- EN MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Voor Servicepunt71 is 2013 het tweede jaar dat zij de (gezamenlijke) bedrijfsvoering verzorgt voor de 

deelnemende gemeenten. Dit tweede jaar is onderdeel van een opbouwfase die tot en met 2015 loopt. 

Servicepunt71 concentreert zich in deze periode op de ontwikkeling van de organisatie tot een professioneel 

shared service center (SSC), terwijl tevens de reguliere dienstverlening wordt gecontinueerd. De opbouw van de 

organisatie ligt nog steeds op koers om de beoogde meerjarige kwalitatieve en financiële doelstellingen te 

realiseren zoals ze in het Bedrijfsplan zijn opgenomen.  

 

Dagelijkse dienstverlening loopt door en verbetert  

Het tweede tertaal kenmerkt zich door voortgaande kwaliteitsverbetering in de reguliere (dagelijkse) 

dienstverleningsprocessen. Ook staat de reguliere dienstverlening nog regelmatig onder druk door de 

veranderingen die de nieuwe werkwijze in een shared service-concept voor Servicepunt71 én voor de 

gemeenten met zich meebrengt. Er is veel aandacht voor knelpunten die de dagelijkse dienstverlening hinderen. 

Zo was de stabiliteit van Werkplek71 na afronding van de uitrol nog onvoldoende, maar aan het eind van het 

tweede tertaal is inmiddels een forse verbetering zichtbaar. Binnen het domein ICT kan de focus nu verschuiven 

naar de noodzakelijke acties om de basis verder op orde te krijgen en te houden. Er zijn op dit vlak veel 

resultaten geboekt, ook de komende maanden zullen nog de nodige verbeterslagen worden gemaakt.  

Voor contractregistratie, -beheer en –management (Inkoop) is een business case opgesteld. Er is gestart met de 

integratie van de processen voor inkoopaanvraag, verplichtingen-, contractregistratie en betalingen; dit leidt tot 

kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Servicepunt71 is vooruitstrevend in de ontwikkeling van digitale 

werkprocessen: dit betreft onder andere de personeelsadministratie, het juridische kennisportaal, de 

managementinformatie en het facilitair management informatiesysteem.  

 

Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering op koers 

Met het Uitvoeringsprogramma voor de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering is de afgelopen 

maanden de focus verlegd van plannen maken naar daadwerkelijk ‘doen’, invoering van de plannen en 

realiseren van de doelstellingen. De Stip (de te bereiken organisatie in 2015) is beter in zicht gekomen:  

een Gewoon Goed Servicepunt!  

Een betrouwbare dienstverlener die goede producten en diensten levert. Vanuit deze ambitie werken wordt in 

zes projecten (Dienstverlening, Verrekening, Standaardisatie, Contractrapportages, Organisatie en Personeel en 

Communicatie, Implementatie en Cultuur) gewerkt aan verzakelijking van de  dienstverlening die sturing op 

kosten en kwaliteit voor gemeenten en Servicepunt71 beter mogelijk maakt. 

 

Een opgestelde resultatenplanning is leidend voor de sturing door het Bedrijfsvoeringsoverleg (BVO, met de vier 

gemeentesecretarissen en directeur Servicepunt7). In het 2
e
 tertaal is vooral gewerkt aan de aanpassing van de 

Producten- en Diensten Catalogus (PDC), het voor de vijf organisaties harmoniseren en standaardiseren van 

processen, het komen tot een verrekensystematiek die sturing op kwaliteit en kosten beter mogelijk maakt en het 

intensiveren van de communicatie in en met de vijf organisaties.  

Essentieel voor het succes van de gezamenlijke bedrijfsvoering is dat de ontwikkeling samen met de partners 

wordt opgepakt. Voor Servicepunt71 betekent dat een versterking van de kwaliteit van dienstverlening (onder 

andere door de uitvoering van een professionaliseringstraject) en leveranciersmanagement. Voor de gemeenten 

betekent dat vooral commitment en sturing op de consequenties van standaardisatie en verdere ontwikkeling van 

het opdrachtgeverschap. Samen met gemeenten vult Servicepunt71 de benodigde condities verder in.  
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Financiële ontwikkelingen  

In deze bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die opmaat zijn voor voorstellen aan het 

Algemeen Bestuur. De afwijkingen die worden verwacht op personele en materiële lasten kunnen binnen de 

begroting van Servicepunt71 worden bijgestuurd. Na het opstellen van een meerjareninvesteringsplan is een 

goed en actueel beeld ontstaan van de toekomstige kapitaallastenbudgetten. In het meerjarenbeeld ontstaan 

voor- en nadelen die per saldo meerjarig in evenwicht zijn met de bestaande begroting. Via een egalisatiereserve 

kunnen deze voor- en nadelen met elkaar verrekend worden. Voorgesteld wordt een verwacht voordeel in 2013 

te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve. De actuele raming van de transitielasten leidt tot een 

(eerder aangekondigd) voorstel tot onttrekking aan de reserve. Er zijn geen afwijkingen die leiden tot voorstellen 

betreffende een verhoging van de bijdrage van de deelnemers. 
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2. INLEIDING EN LEESWIJZER 

 

2.1 Inleiding 

 

Voor u ligt de 2
e
 Bestuursrapportage 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71.  

De rapportage wordt op grond van artikel 7 van de Financiële verordening afgegeven door het Dagelijks Bestuur 

aan het Algemeen Bestuur en betreft de ontwikkelingen in de eerste acht maanden ten opzichte van de 

Begroting 2013.  

 

Begroting 2013 

De begroting 2013 is op 5 juli 2012 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. In de begroting 2013 is onder andere 

verslag gedaan van de actualisatie van het meerjarig financieel kader 2013-2016. De conclusie van deze 

zogenaamde IJking was dat de eenduidige en uniforme benadering die het Bedrijfsplan beoogt tijdens een 

herijking medio 2011 niet volledig was gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal bijsturingsvoorstellen en 

begrotingswijzigingen die in de begroting 2013 zijn opgenomen en toegelicht. De ontvlechting van taken, 

personeel en middelen vanuit de gemeenten en de invlechting in het Servicepunt71 is hiermee afgerond. 

 

1
e
 Bestuursrapportage 2013 

In de 1
e
 Bestuursrapportage 2013 is verslag gedaan over de eerste vier maanden van 2013.  

Ten aanzien van de reguliere dienstverlening is gerapporteerd op de voortgang, de successen en de 

aandachtspunten. Tevens is de start van het programma doorontwikkeling benoemd: Het is essentieel voor het 

succes van de gezamenlijke bedrijfsvoering om deze ontwikkeling samen met de partners op te pakken.  

In de 1
e
 bestuursrapportage zijn bestuurlijke indicatoren geïntroduceerd waarmee de prestaties die 

Servicepunt71 verricht om de doelstellingen te realiseren gemonitord kunnen worden. Tenslotte zijn een aantal 

financiële ontwikkelingen geschetst die inmiddels hebben geleid tot door het algemeen bestuur vastgestelde 

begrotingswijzigingen. 
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2.2 Leeswijzer 

 

Indeling Bestuursrapportage 

De Bestuursrapportage bestaat uit een toelichting op de actuele ontwikkelingen, een rapportage op het 

programmaplan, de actualiteit rondom de in de begroting 2013 opgenomen paragrafen en een actueel overzicht 

van baten en lasten en van de financiële positie. 

Actuele ontwikkelingen 

Hoofdstuk 3 begint met een korte terugblik op het eerste tertaal en gaat daarna in op de stand van zaken na de 

eerste acht maanden in het huidige begrotingsjaar. Ook wordt vooruitgeblikt naar de resterende periode dit jaar. 

Tevens is een overzicht opgenomen van de belangrijkste prestatie-indicatoren, die verondersteld worden een 

bijdrage te leveren aan de meerjarige doelstellingen van Servicepunt71 (dashboard bestuurlijke indicatoren). 

Rapportage Programmaplan 

De rapportage op het programmaplan schetst de stand van zaken van de doelstellingen en de prestaties die in 

de begroting 2013 waren opgenomen, onderscheiden naar de volgende programma’s:  

 Programma 1 – Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

 Programma 2 – Inkoop 

 Programma 3 – Financiën 

 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

 Programma 5 – Juridische Zaken 

 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien.  

Bij het betreffende programma is de actuele begrotingstand weergegeven. Deze bestaat uit de primitieve 

begroting 2013 (die in juli 2012 door het algemeen bestuur is vastgesteld), de reeds besloten wijzigingen van de 

begroting 2013 (in 2012 en 2013) en technische wijzigingen.  

In de begroting 2013 waren als prestatie-indicatoren vooral mijlpalen, maar voor sommige programma's ook 

effect-indicatoren opgenomen. Hierdoor hebben de indicatortabellen per programma nog niet de gewenste 

eenduidigheid die vanaf de begroting 2014 is geïntroduceerd. 

Paragrafen 

In de begroting 2013 staan paragrafen over weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. In deze 

rapportage worden actuele ontwikkelingen geschetst.  

Baten en lasten en financiële positie 

De verwachte financiële afwijkingen zijn in hoofdstuk 6 samengevat en bestaan uit twee onderdelen: de 

inhoudelijk relevante afwijkingen en de technische afwijkingen. Deze zijn opmaat voor voorstellen aan het 

Algemeen Bestuur tot wijziging van de begroting. Om het effect zo transparant mogelijk weer te geven zijn de 

technische wijzigingen, vooruitlopend op de besluitvorming, al weergegeven in de tabellen in dit hoofdstuk. Er 

zijn geen bijsturingsvoorstellen opgenomen die leiden tot een verhoging van de bijdrage van de deelnemers.  
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3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

 

3.1 Terugblik eerste tertaal 2013 

 

Reguliere dienstverlening 

Door de veranderingen die de nieuwe werkwijze van het werken in een shared service-concept voor 

Servicepunt71 én voor de gemeenten met zich meebrengt, stond de dienstverlening regelmatig onder druk. 

Er zijn echter ook veel successen gerealiseerd en de opbouw van de organisatie ligt op koers om de beoogde 

meerjarige kwalitatieve en financiële doelstellingen te realiseren zoals ze in het Bedrijfsplan zijn opgenomen. 

Werkplek71 (WP71) is nagenoeg geheel geïmplementeerd, er zijn circa 2.500 werkplekken gemigreerd en het 

project is met een geringe financiële overschrijding afgesloten. De stabiliteit van WP71 bleef echter nog achter en 

daarom was dit een van de belangrijkste speerpunten voor het vervolg in 2013. In het eerste tertaal is het nieuwe 

aanbestedingsbeleid voorbereid, zijn alle jaarrekeningen van de klantorganisaties tijdig opgeleverd en zijn 

digitale systemen voor de personeelsadministratie en voor het juridische kennisportaal geïmplementeerd. 

 

Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

Het programma voor de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering is begin 2013 gestart. Doel is het 

bedrijfsmodel aan te scherpen en hierop de ‘harde’ kant (strategie, besturing, systemen, processen, structuren) 

en de ‘zachte’ kant (personeel, cultuur, managementstijl) in te richten. De doorontwikkeling is gevat in een 

resultatenplanning 2013-2015, en bestaat uit de projecten Dienstverlening, Verrekening, Standaardisatie, 

Contractrapportages en Organisatie en Personeel. Om de gezamenlijke bedrijfsvoering succesvol te laten zijn is 

de doorontwikkeling samen met de partners opgepakt. Voor Servicepunt71 betekent dat een versterking van de 

kwaliteit van dienstverlening en leveranciersmanagement. Voor de gemeenten betekent dat commitment en 

sturing op de consequenties van standaardisatie en verdere ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. 

 

Financiële ontwikkelingen 

In de eerste bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die inmiddels tot besluitvorming door het 

algemeen bestuur hebben geleid. Naast enkele technische wijzigingen betrof dit een budgettair neutraal voorstel 

over rentevoordeel en inkooptaakstelling van Servicepunt71. Tevens is de afwikkeling van het krediet 

Werkplek71 opgenomen. 

In meerjarig perspectief is aandacht gevraagd voor de realisatie van financiële taakstellingen. Dit is nog altijd 

actueel. Een belangrijke conditie voor realisatie van de beoogde personeelsreductie is een Sociaal Statuut, 

passend bij de identiteit van de organisatie. De ontwikkelingen in de financiële posities van gemeenten zijn niet 

rooskleurig. Servicepunt71 wil hierbij optimaal ondersteunen. Aanvullende bezuinigingen op de bedrijfsvoering 

kunnen een bedreiging vormen voor het realiseren van de reeds ingeboekte kwalitatieve en financiële 

doelstellingen met betrekking tot Servicepunt71. 
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3.2 Actuele ontwikkelingen in tweede tertaal 2013 

 

Reguliere Dienstverlening 

 

Stabilisering van Werkplek71 (ICT) heeft de hoogste prioriteit gekregen. Dit heeft geresulteerd in een stabiele 

omgeving sinds het begin van de zomervakantie. De ‘freezes’ zijn beperkt tot een aantal incidenten per week. 

Daarnaast is het beheercontract ICT geëvalueerd, is de omvorming naar een co-sourcingsorganisatie gaande 

(uitvoering door eigen mensen en beperkt aangevuld met externe expertise, regie door service-eenheid ICT), zijn 

technische maatregelen op informatiebeveiliging doorgevoerd, is volledige systeemmonitoring ingericht, is gestart 

met het volledig maken van de ICT-contractenbank en is onderhoud en uitbreiding koelcapaciteit rekencentrum in 

uitvoering. 

Aan de andere kant zijn nieuwe aandachtspunten bekend geworden op het vlak van ICT hardware in het 

datacenter, informatiebeveiliging en de dienstverleningsprocessen. 

 

Inkoop vervolgt de registratie van inkoopdossiers in het contractregister en levert een plan van aanpak en 

business case voor het contractbeheer en contractmanagement ten behoeve van Servicepunt71 en de 

gemeenten. Daarnaast is gestart met de integratie en volledige digitalisering van het inkoop-intakeproces met het 

financiële verplichtingenproces. 

 

In de financiële kolom is gestart met de uitvoering van de Verbeteragenda Financiën. De belangrijkste focus lag 

op verbeteringen en standaardisatie in de financiële processen (memorialen, betalingen en relatiebeheer) en 

producten (o.a. gebruik uniform softwarepakket voor budgetcyclusproducten).  

Daarnaast is het project managementinformatie gestart met als resultaat het verbeteren en gestructureerd 

aanbieden van een beperkte set informatierapportages voor de klantorganisaties. Per augustus is de 

Servicedesk Financiën opgestart om de bereikbaarheid te verhogen. Daarnaast worden de begrotingen alsmede 

de bestuursrapportages voor de diverse klantorganisaties opgeleverd. 

 

Vanaf dit voorjaar hebben de medewerkers van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Servicepunt71 toegang tot de nieuwe webapplicatie Youforce. In de gemeente Leiden is de uitrol gaande. 

Youforce is een volgende stap in het verder digitaliseren van de personeels- en salarisadministratie en de 

personeelsdossiers. Youforce begint met een aantal basisfunctionaliteiten en zal langzaam worden uitgebreid.  

De voorbereiding van de aanbesteding E-hrm is inmiddels afgerond. 

 

Het juridisch zaaksysteem Octopus wordt verder ingericht. In de tweede helft van 2013 worden de projecten 

“Digitaal werken door bezwarencommissies”, “Ambtelijk horen” en “Inhuur extern juridisch advies” voorbereid. 

De brandverzekering voor de vier gemeenten is aanbesteed. 

 

Het Facilitaire Management Informatie Systeem (Planon) wordt aangevuld met de laatste module, de Meeting 

Manager. Hiermee kan via Outlook de vergaderruimte worden gereserveerd. Verdere harmonisatie en 

optimalisatie van de processen wordt voortgezet. 
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Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

 

Met de inzet van medewerkers uit de vijf klantorganisaties, het programmaoverleg waaraan gemeenten en 

Servicepunt71 deelnemen en de binnenkomst van de nieuwe programmamanager begin juni, is in de afgelopen 

maanden de focus verlegd van plannen maken naar daadwerkelijk ‘doen’ en realiseren van de doelstellingen. De 

vijf projecten (Dienstverlening, Standaardisatie processen, Verrekening, Contractrapportages, en Organisatie & 

personeel) zijn met uitzondering van Contractrapportages bemenst en gestart
1
.
 
Naast de vijf projecten is 

inmiddels een zesde project gestart: Communicatie, Implementatie en Cultuur om er voor te zorgen dat plannen 

en projectresultaten ook daadwerkelijk hun werking en borging krijgen in de vijf organisaties.  

 

Enkele concrete resultaten in de afgelopen maanden zijn: 

 De Uitvoeringsagenda 2013-2015 is vertaald naar een resultatenplanning 2013-2015, waarin concrete 

resultaten staan die leiden tot het realiseren van de doelstellingen. 

 Voor het merendeel van de medewerkers binnen de vijf klantorganisaties is hun digitale personeelsdossier 

beschikbaar. Daarmee is een start gemaakt met de invoering van ‘Self Service’ voor medewerkers en 

management en daarmee het digitaliseren van HRM-processen.  

 Er is een digitaal inkoop-begeleidingsformulier ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit digitale formulier vormt 

een workflow waarmee het inkoopproces wordt ondersteund. Tevens worden de gegevens die de basis 

vormen voor de inkoopvoordelenrapportage door middel van dit formulier verzameld en geautoriseerd.   

 Om medewerkers en managers uit de verschillende organisaties mee te nemen, te betrekken en actief mee 

te laten doen - ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - is ‘de Stip 2015’ naar een voor een ieder 

begrijpelijke presentatie vertaald met als accent ‘Wat betekent gezamenlijke bedrijfsvoering voor mij’ 

vertaald. De Stip 2015 wordt gebruikt in sessies met managers en medewerkers van de vijf organisaties om 

aankomende veranderingen in de gezamenlijke bedrijfsvoering (in samenhang) toe te lichten.  

 

3.3 Vooruitblik derde tertaal 2013 

Reguliere Dienstverlening 

 

In het derde tertaal wordt uitvoering gegeven aan het verbeterplan ICT. Doel is om de kwaliteit van 

dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan de met de klanten afgesproken normen. Hiervoor zullen 

verbeteringen worden doorgevoerd op korte termijn (periode van 1 jaar). Langere termijn doelstellingen zullen 

worden opgenomen in het programma Doorontwikkeling. De verbeteringen zullen worden doorgevoerd op de 

aandachtgebieden: Personeel/Co-sourcing, Techniek en Dienstverlening. Uitgangspunten daarbij zijn het leveren 

van een betere dienstverlening aan onze klanten, tegen een marktconforme prijs-kwaliteitsverhouding, met een 

regierol van de service-eenheid ICT bij het inzetten van externe ICT dienstverleners en in aansluiting op de 

doelstellingen en resultaten vanuit het programma Doorontwikkeling. 

 

Op het gebied van Inkoop wordt in de komende maanden het nieuwe werkproces ‘Van Inkoop tot betaling’ 

geïmplementeerd. Over contractbeheer, -registratie en –management zal een integrale business case worden 

                                                           
1
 Het project contractrapportages is conform verwachting/planning nog niet gestart omdat dit project in het verlengde ligt van de 

activiteiten uit met name de projecten verrekening en dienstverlening. 
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afgerond, die aantoont hoe de kosten en de baten van deze dienstverlening zich onderling verhouden. Met de 

aanbesteding van source-to-pay zal de aanschaf van een nieuwe integrale software-oplossing worden opgestart. 

 

In het derde tertaal wordt de implementatie van verschillende onderdelen van de Verbeteragenda Financiën 

gecontinueerd. De nieuwe processen voor (correctie)memorialen, begrotingswijzigingen en het geïntegreerde 

van-inkoop-tot-betalingen proces, waarin nadere uitwerking van pre-control is opgenomen, worden uitgerold in de 

klantorganisaties. Dit vindt plaats in het laatste tertaal van 2013 en loopt door tot begin 2014. Het proces 

Debiteuren en de producten ‘balansdossier’ en ‘projectcontrol’ staan voor de komende maanden op de planning.  

 

In het derde tertaal wordt de aanbesteding van E-hrm afgerond. Binnen Youforce volgen na de zomer meer 

functionaliteiten rond manager-selfservice, zoals het aanstellen van medewerkers, het wijzigen van uren of 

salaris en het registreren van externen. Ook wordt de gemeente Leiden in het derde tertaal verder uitgerold.  

Harmonisatie van regelgeving is wenselijk en noodzakelijk, dit jaar wordt de voorbereiding voor de invoering van 

de werkkostenregeling afgerond. 

 

In goed overleg en samenwerking met de klantorganisaties zal de coördinatie van de klachtenprocedure verder 

worden geoptimaliseerd en geüniformeerd. Daarnaast zullen de mogelijkheden van de doorontwikkeling van vier 

gemeentelijke bezwaarcommissies tot één regionale commissie, naar het voorbeeld van de bestaande regionale 

commissie voor personele aangelegenheden, worden onderzocht. Daarbij zullen ook de mogelijkheden tot een 

verdere informele aanpak en ambtelijk horen worden meegenomen. Ten slotte zal in de laatste vier maanden 

kritisch naar de verzekeringsportefeuilles van de klantorganisaties worden gekeken, waarbij het doel is om tegen 

goede voorwaarden te verzekeren en inkoopvoordelen voor de klantorganisaties te realiseren. 

 

In het derde tertaal wordt het ontwikkelingsplan van Facilitaire Zaken verder uitgewerkt. Dit plan heeft als doel 

een verbetering van de dienstverlening door het efficiënter, zakelijker en professioneler organiseren van de 

werkzaamheden. Het is daarnaast gericht op het vinden en behouden van aansluiting bij ontwikkelingen in de 

markt en in de branche.  

Planon zal verder benut gaan worden door vastgestelde werkprocessen te vertalen naar een functionele 

herinrichting met als belangrijkste uitgangspunt het gebruiksgemak van de klant. Het uiteindelijke resultaat is dat 

er rapportages gegenereerd kunnen worden zodat onze werkprocessen beter bij gestuurd kunnen worden. 

Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering 

De komende periode ligt de nadruk vanuit de projecten ‘standaardisatie’ en ‘communicatie, implementatie en 

cultuur’ op het gestructureerd uitrollen en daadwerkelijk implementeren van diverse - in samenspraak met de 

klantorganisaties - gestandaardiseerde processen binnen de vijf klantorganisaties. Processen die de komende 

maanden ten behoeve van de vijf klantorganisaties zeker gaan veranderen, zijn
2
: 

 Van ‘inkoopbehoefte tot betaling’. Dit proces is in samenspraak met de klantorganisaties door de service-

eenheden Inkoop en Financiën gezamenlijk herontworpen. Na vaststelling in het bedrijfsvoeringsoverleg zal 

het proces worden gedigitaliseerd, getest en naar verwachting begin 2014 gefaseerd geïmplementeerd.  

 Contractregistratie, - beheer en –management 

Voor het collectief uitbreiden van de Inkoop dienstverlening t/m contractmanagement is een business case 

met implementatieaanpak gereed voor besluitvorming eind oktober waarin per scenario baten maar ook 

bijbehorende lasten en consequenties in kaart zijn gebracht.  

                                                           
2
 Deze lijst bevat alleen de grootste veranderingen met impact op de klantorganisaties 
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 In- en uit diensttreding 

Met dit proces worden alle HRM zaken, facilitaire en ICT zaken bij in- en uitdiensttreding middels een 

workflow georganiseerd. Dit levert duidelijkheid in verantwoordelijkheden, versnelde doorlooptijden, minder 

fouten en transparantere juridische randvoorwaarden op. Uitrol start nog in 2013. 

 Formatiebeheer 

Dit proces ondersteunt, middels een digitale workflow, het proces van formatiewijzigingen op HRM en 

financieel gebied. Hiermee realiseert het een transparante koppeling van bezetting, formatie en bijbehorende 

begroting. Daardoor vindt correcte registratie in onderliggende systemen plaats waardoor een grote 

verbetering in de betrouwbaarheid van de bijbehorende managementinformatie bereikt wordt.  

 Memoriaalboekingen 

Het proces rondom correctie van memoriaalboekingen is gestandaardiseerd. Uitrol concentreert zich vooral 

op het voorkomen ervan via een opfristraining voor codeurs (en budgethouders) in november en december. 

 

Genoemde processen bevinden zich ieder in hun eigen fase. Hetgeen betekent dat enkele processen ook 

daadwerkelijk dit jaar nog worden uitgerold en daarmee leiden tot zichtbare en merkbare gevolgen binnen de vijf 

klantorganisaties. Andere processen worden ‘achter de schermen’ gezamenlijk (her)ontworpen, gebouwd en 

getest, nog zonder directe zichtbare en merkbare gevolgen in de vijf klantorganisaties.  

 

In het derde tertaal introduceren we de methodiek ‘Lean management’ om onze processen te optimaliseren. 

Doelstelling is verhogen van efficiency én verhogen van de klanttevredenheid. In de prioriteitsstelling van de te 

optimaliseren processen richten we ons op die processen die naar verwachten de hoogste kostenbesparing 

mogelijk maken en/of die gemak voor de klant opleveren. 

 

De ervaring leert dat het herontwerpen van processen niet automatisch leidt tot implementatie en naleving. In de 

komende periode steekt het programma veel tijd en energie in de communicatie over de uitrol van veranderde 

processen en begeleidt daarmee de invoering en de directe gevolgen ervan voor de gebruikers. Verder bundelen 

we vanuit de klantzijde betrokkenen bij het programma in het ‘klantenpanel’, waar naast het lijnmanagement ook 

alle in klankbordgroepen meewerkende specialisten toe behoren. We voeren coördinatie in de uitrol van 

verandering in, die de uitrol van veranderingen vanuit de diverse werkgroepen samen met de klantorganisaties 

organiseert en inplant. Zodat het de komende maanden niet bij goed doordachte plannen op papier blijft, maar 

daadwerkelijk leidt tot verandering van werkwijze en gedrag in klantorganisaties en Servicepunt71.  

 

De werkzaamheden vanuit de projecten Dienstverlening, Verrekening, Contractrapportages, en Organisatie & 

personeel gaan door om er voor te zorgen dat systemen verder worden geschoond en zaken in lijn worden 

gebracht met de in het Bedrijfsplan vastgestelde werkwijze en het rapport ‘Ontwikkelprogramma Gezamenlijke 

Bedrijfsvoering’. Het betreft onder meer het inregelen van Demandmanagement, het aanpassen van de 

producten en diensten in de Product- en dienstencatalogus (PDC), incl. het beprijzen en toevoegen van KPI’s, 

het opzetten en inrichten van een eenvoudige verrekensystematiek en het opstellen van (individuele en 

collectieve) leveringscontracten. Deze werkzaamheden zijn in de klantorganisaties voor het merendeel minder 

zichtbaar, maar zijn randvoorwaardelijk om als shared service centrum goed te kunnen functioneren. Niet alleen 

gaat het op termijn bijdragen aan transparant en zakelijk kunnen leveren van de producten en diensten, het zorgt 

ook voor duidelijkheid en het wegnemen van irritaties in de gezamenlijke bedrijfsvoering en het maakt het sturen 

op kosten en kwaliteit door de klantorganisaties en Servicepunt71 beter mogelijk  
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Voornaamste risico’s voor het succesvol doorvoeren van deze veranderingen zijn dat: 

 deze divers, veel en omvangrijk zijn en deels tegelijkertijd plaatsvinden binnen de vijf organisaties. 

 deze veel tijd vragen van schaars beschikbare capaciteit binnen de vijf organisaties.  

 de projecten veel dwarsverbanden kennen en oponthoud binnen een van de projecten gevolgen kan hebben 

voor de gestelde deadlines voor andere programmaonderdelen en/of het programma in zijn totaliteit. 

 managers binnen de vijf organisaties zich te veel afzijdig houden, terwijl zij allen nodig zijn om de beoogde 

veranderingen daadwerkelijk te implementeren en te laten werken.  

Binnen het programma worden specifieke beheersmaatregelen ingezet om deze risico’s te beperken. 
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3.4 Bestuurlijke indicatoren 

 

In het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio ‘van, voor en door gemeenten’ van 16 augustus 2010, zijn een zestal 

doelstellingen opgenomen: 

 

1. bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; 

2. verder verhogen van de kwaliteit van processen; 

3. verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

4. efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht; 

5. realiseren van besparingen door schaalvoordelen; 

6. bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. 

 

Ten aanzien van de (voortgang in de) realisatie van de doelstellingen kan onderscheid worden gemaakt in 

effecten en prestaties. Prestaties zijn de inspanningen die Servicepunt71 uitvoert en effecten zijn de 

veranderingen die daarmee worden beoogd/gerealiseerd. Effecten zijn vaak pas na enkele jaren goed in beeld te 

brengen (door middel van evaluatie of klanttevredenheidsmetingen). Prestaties kunnen in beginsel continu in 

beeld gebracht worden. De uitdaging hierbij is om die prestaties te benoemen die geacht worden een wezenlijke 

invloed te hebben op de effecten.  

 

Effecten 

In 2011 is een nulmeting gehouden die ten doel had het huidige niveau van dienstverlening binnen de vier 

gemeenten op de zes taakgebieden van Servicepunt71 in beeld te brengen. 

De meting beoogde: 

1. een (overall) inzicht te geven van de beleving over de verschillende service-eenheden.  

2. een analyse te geven van aandachtsgebieden om de dienstverlening te verbeteren of om de huidige 

dienstverlening te continueren 

3. een aanbeveling te kunnen doen voor vervolgmetingen 

Deze nulmeting miste echter een deugdelijke kwalitatieve en kwantitatieve fundering en is uiteindelijk ook niet als 

statusdocument vastgesteld. 

Het ontwikkelen van effectindicatoren voor alle programma's (en het uitvoeren van gestructureerde 

klanttevredenheidsmetingen) is onderdeel van de doorontwikkeling. 

 

Prestaties 

De dienstverlening, die in globale zin is opgenomen in de (begrotings)programma's, is gespecificeerd in een 

productdienstencatalogus (PDC). Deze zal in het huidige begrotingsjaar, in het kader van de doorontwikkeling 

(zie ook de voorgaande paragrafen), qua indeling nog wijzigingen ondergaan. De prestaties zijn meetbaar 

gemaakt via prestatie-indicatoren per programma. Daarnaast is er een dashboard ontwikkeld om de voortgang 

van de doelstellingen uit het Bedrijfsplan te monitoren en er over te rapporteren.  

 

In onderstaande tabel zijn per doelstelling een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. Van deze prestaties 

wordt verondersteld dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan de beoogde effecten, c.q. de realisatie van de 

doelstellingen uit het Bedrijfsplan. Een aantal indicatoren is gekoppeld aan de in ontwikkeling zijnde PDC. 

Hiervoor zijn nog geen getallen (norm danwel realisatie) bekend.  
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Toelichting Dashboard prestatie-indicatoren 

 

Nr 1 bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid 

1a Beschikbaarheid Virtueel 

Servicepunt (VSP)  

% externe servers x % interne servers. Referentiejaar is 2012  

< VSP % binnen service-window> 

1b Telefonische bereikbaarheid Gemiddelde beantwoorde oproepen voor ICT, Financiën en Facilitair 

Meldpunt. Referentie: steekproef maart 2012.  

< beantwoorde oproepen> 

1c Tijdigheid dienstverlening Deze indicator wordt ontwikkeld als de PDC definitief is vastgesteld 

<gewogen gemiddelde PDC-normering> 

Nr 2 verder verhogen van de kwaliteit van processen 

2a Kwaliteit output Deze indicator wordt ontwikkeld als de PDC definitief is vastgesteld 

<% producten binnen de PDC-normering> 

2b Getrouwheid en rechtmatigheid Gebaseerd op assurancerapport Ernst&Young. Referentie 2012. 

<% key-controls beoordeeld als ‘effectief’> 

Nr 3 verder verhogen van professionaliteit en deskundigheid medewerkers 

3a Bereikte medewerkers Aantal individuele medewerkers t.o.v. het totaal. Referentie 2012. 

<% medewerkers dat opleiding volgt> 

3b Omvang opleidingsbudget  Normcijfer 90% huidige meerjarenbegroting. Referentie real. 2012 

<% van loonsom> 

Nr 4 efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht 

4a Formatiereductie  Ontwikkeling formatie t.o.v. taakstelling in bedrijfsplan  

<aantal fte> 

Nr 5 realiseren van besparingen door schaalvoordelen 

5a Taakstelling Servicepunt71 Besparingen ten opzichte van het referentiejaar 

<volgens bedrijfsplan plus bijstellingen> 

5b Inkoopvoordelen klantorganisaties  De in de latere jaren weergegeven realisatie is de stand volgens de 

laatste Inkoopvoordelenrapportage <volgens 

inkoopvoordelenrapportage> 

NB Niet alle inkoopvoordelen kunnen worden vertaald naar 

budgetbesparingen. 

Nr 6 bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen 

6a Doorlooptijd facturen  Betaaltermijn in dagen. Referentie 2012. 

<gemiddelde doorlooptijd in dagen> 

6b Afhandeling bezwaarschriften Het tijdig aanbieden van het advies aan het betrokken 

bestuursorgaan. Binnenkort is rapportagetool van systeem gereed, 

daarna volgen cijfers. 

<% binnen afgesproken norm> 

 

In het dashboard is de doelstelling groen gearceerd indien we op koers liggen om de prestatie-normen te 

realiseren. De doelstelling is oranje gearceerd indien ingeschat wordt dat de prestatie-normen niet (tijdig) 

gerealiseerd worden. Een gele arcering betekent dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om een 

uitspraak over de indicatoren te doen. 
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Dashboard prestatie-indicatoren 

 

Nr 1 bieden van continuïteit door beperking 

van organisatorische kwetsbaarheid 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

1a Beschikbaarheid VSP  

<VSP: % binnen service-window> 

ntb 99,0% ntb 99,5% - 99,5%

% 

- 

1b Telefonische bereikbaarheid 

<beantwoorde oproepen> 

63,0% 90,0% 91,3% 92,0% - 94,0% - 

1c Tijdigheid dienstverlening 

<gewogen gemiddelde PDC-normering> 

ntb ntb ntb ntb - ntb - 

Nr 2 verder verhogen van de kwaliteit van 

processen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

2a Kwaliteit output 

<% producten binnen de PDC-normering> 

ntb ntb ntb ntb ntb ntb ntb 

2b Getrouwheid en rechtmatigheid 

<% key-controls beoordeeld als ‘effectief’> 

33% 70% ntb 80% - 90% - 

Nr 3 verder verhogen van professionaliteit 

en deskundigheid medewerkers 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

3a Medewerkers training, cursus, opleiding 

<% medewerkers dat opleiding volgt> 

ntb 90% 88% 90% ntb 90% - 

3b Omvang opleidingsbudget  

<% van loonsom> 

1,04% 1,45% 1,46% 1,38% - 1,37%  

Nr 4 efficiënter inzetten van de beschikbare 

arbeidskracht 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

4a Reductie formatie als gevolg van efficiency 

<aantal fte> 

283,8  278,6 278,6 268,3 - 259,4 - 

Nr 5 realiseren van besparingen door 

schaalvoordelen (x € 1000) 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

5a Taakstelling Servicepunt71 

<volgens bedrijfsplan plus bijstellingen> 

0 622 622 1.521 - 2.249 - 

5b Inkoopvoordelen klantorganisaties  

<volgens inkoopvoordelenrapportage> 

2.072 

 

4.143 

 

5.069 

122% 

5.179 3.643 

70%% 

5.179 2.923 

56% 

Nr 6 bijdragen aan betere dienstverlening 

aan burgers, bedrijven en instellingen 

Refe-

rentie 

2013 

norm 

2013 

real. 

2014 

norm 

2014 

real. 

2015 

norm 

2015 

real. 

6a Doorlooptijd facturen  

<gemiddelde doorlooptijd in dagen> 

46 <30 24 <30 - <30 - 

6b Afhandeling bezwaarschriften 

<% binnen afgesproken norm> 

ntb ntb ntb ntb ntb ntb ntb 

 

Ten opzichte van de voorgaande rapportage hebben enkele indicatoren zich positief ontwikkeld: de verwachte 

realisatie 2013 ligt dichter bij de norm. De kleurscores zijn ongewijzigd. 
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Toelichting meerjarige taakstellingen 

 

De besparingen bij Servicepunt71 richten zich vooral op efficiencymaatregelen die personeelsreductie tot gevolg 

hebben. Daarnaast dienen bij ICT bezuinigingen in de exploitatie gevonden te worden. 

In onderstaande tabel zijn de besparingen en inkoopvoordelen opgenomen die Servicepunt71 dient te realiseren 

(A) en is het actuele beeld van de totale beoogde financiële effecten voor de regio weergegeven. 

 

Financieel effect SSC 2012 2013 2014 2015 2016 

Formatie ICT  -108.000 -228.000 -305.000 -363.000 

Formatie Financiën  -113.000 -419.000 -506.000 -685.000 

Formatie HRM   

 

-173.000 -664.000 

Formatie Juridische Zaken   -68.000 -134.000 -205.000 

Materieel ICT  -250.000 -400.000 -650.000 -650.000 

Materieel Onvoorzien  

 

-101.000 -101.000 -101.000 

Inkoopvoordelen SP71 -76.000 -151.000 -305.000 -380.000 -380.000 

A. Subtotaal besparingen SP71 -76.000 -622.000 -1.521.000 -2.249.000 -3.048.000 

B. Inkoopvoordelen gemeenten -2.072.000 -4.144.000 -5.178.000 -5.178.000 -5.178.000 

C. Uitzettingen bij SP71 en gemeenten 3.246.000 3.060.000 2.882.000 2.329.000 2.331.000 

Actueel beeld financiële effecten SSC 1.098.000 -1.706.000 -3.817.000 -5.098.000 -5.895.000 

 

De beoogde besparingen zijn opgenomen in de begroting van Servicepunt71. Onder andere in deze 

bestuursrapportage wordt daarop gerapporteerd. Het beeld is dat we op koers liggen, waarbij het invullen van 

condities (doelstellingen waaraan binnen het programma doorontwikkeling gewerkt wordt) randvoorwaardelijk is.  

Het totale actuele beeld sluit als volgt aan met de cijfers die waren opgenomen in het Bedrijfsplan: 

 

Aansluiting met Bedrijfsplan 2012 2013 2014 2015 2012 

Financieel effect van het SSC, pg 11,109 BP 230.000 -3.177.000 -5.214.000 -6.078.000 -6.078.000 

Effecten van de schuif door latere start 114.000 814.000 708.000 797.000 0 

Effecten van de IJKING in 2012 754.000 657.000 689.000 183.000 183.000 

Actueel beeld financiële effecten SSC 1.098.000 -1.706.000 -3.817.000 -5.098.000 -5.895.000 

 

Inkoopvoordelenrapportage 2013, tweede tertaal 

De taakstellende inkoopresultaten voor heel 2013 zijn ruimschoots gerealiseerd. Omdat de inkoopresultaten 

meerjarig doorwerken, is ook al een forse basis gelegd voor 2014 en 2015. De budgetbesparingen die als gevolg 

van de gerealiseerde inkoopresultaten geboekt kunnen worden, zijn lager dan de gerealiseerde inkoopresultaten. 

Deels is dat het gevolg van een na-ijleffect, omdat de vertaling van inkoopresultaat naar budgetbesparing altijd 

enige tijd kost, deels is het een gevolg van bewuste keuzes, deels is het niet of beperkt mogelijk om 

inkoopvoordelen te vertalen naar budgetbesparingen. Servicepunt71 adviseert en ondersteunt gemeenten om de 

vertaalslag te maken.  
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4. RAPPORTAGE PROGRAMMAPLAN 

 

 4.1 Programma 1 – Informatie- & Communicatietechnologie (ICT) 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 doorontwikkeling van de dienstverlening en het serviceniveau nadat er één redundant rekencentrum is 

gecreëerd, inclusief noodzakelijke infrastructurele wijzigingen; 

In 2012 zijn vier rekencentra samengevoegd tot één redundant rekencentrum voor vijf organisaties. De 

doorontwikkeling van dit rekencentrum vindt geleidelijk plaats. Meer en meer servers worden gevirtualiseerd, 

diverse databases worden ge-upgrade (SQL-Server, gereed 1/7 en Oracle gereed 1/10) en oude infrastructuur 

wordt uit gefaseerd (Exchange 2003, gereed 1/7). Ook is inmiddels het fysieke beheer van de rekencentra 

geoptimaliseerd, zijn beheercontracten geregeld en is toegangsbeveiliging en bijbehorend protocol vastgesteld.  

Het serviceniveau bleef echter achter; na afronding van de migratie van WP71 is er nog enige tijd sprake 

geweest van instabiliteit. Door de forse inzet op dit punt is aan het eind van het tweede tertaal een duidelijke 

verbetering zichtbaar, zijn achterstanden weggewerkt en neemt het aantal incidenten fors af. 

In de hardware van de back-end, op het gebied van informatiebeveiliging en in de ITIL- en ondersteunende 

processen zijn echter nog de nodigde verbeterslagen te maken. In het BVO van juli is het verbeterplan ICT 

vastgesteld. Dit verbeterplan is nu in uitvoering op de verbetersporen: Sourcing / personeel, techniek en 

dienstverlening. 

 

 doorontwikkeling van de beheerprocessen Financial Management en Service Level Management; 

Financial Management is ondergebracht binnen het project “Verrekening” van het uitvoeringsprogramma. Dit 

project is gestart. 

Service Level Management is ondergebracht bij het project “Standaardisatie” van het uitvoeringsprogramma. Dit 

project is gestart. 

 

 (technische) doorontwikkeling als gevolg van strategische ICT beleidsvisie 
3
 

Het product BringYourOwnDevice (BYOD) is nog niet gereed voor levering, wel zijn de voorbereidingen getroffen 

in de zin van aansluiten op een draadloos netwerk en worden op dit moment verscheidene locaties voorzien van 

WIFI stations. Beleid omtrent BYOD zal opgesteld moeten worden waarbij de consequenties voor 

informatiebeveiliging, HRM en Financiën moeten worden meegenomen. Webhosting is een product dat binnen 

het Servicepunt71 in ontwikkeling is en dit najaar als dienst aan de BSGR zal worden geleverd. 

 

 communiceren, uitvoeren en promoten van keuzes welke voortkomen uit het in 2012 opgestelde 

bezuinigingsplan als onderdeel van het ICT-bedrijfsplan;  

Alle handelingen van de service-eenheid ICT zijn gericht op uniformering en standaardisering. Het beste 

voorbeeld hiervan is de nieuw ontwikkelde PDC, waarin 95% van de diensten die voor ICT hierin is opgenomen, 

collectieve diensten zijn. 

 

                                                           
3
 De strategische beleidsvisie waarnaar in de begroting 2013 werd gerefereerd, is nog niet opgesteld 
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 evalueren en optimaliseren van de in 2012 geïmplementeerde ITIL-processen, t.w. Contractbeheer (Contract 

Management (10)) en Capacity Management. 

Contract Management is ondergebracht bij het project “Standaardisatie” van het uitvoeringsprogramma. ICT zal 

in samenwerking met Inkoop zijn contractadministratie per 1-1-2014 op orde hebben en haar proces hebben 

ingericht om het op orde te houden.  

Capacity Management is onderdeel van het besluit om van outsourcing naar co-sourcing te gaan. Voorstel voor 

de nieuwe organisatievorm zal in het 34
e
 tertaal van 2013 ter besluitvorming aan worden aangeboden.  

Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Doorontwikkeling van de 
dienstverlening en het 
serviceniveau 

In 2013 wordt de 
dienstverlening verbeterd 
door aanscherping van de 
normen zoals deze in de 
DVO zijn opgenomen. 

2 normen zijn in de DVO 
aangescherpt en in de DVO 
opgenomen. (De ICT 
vaktafel stelt vast welke 
twee normen dit zullen zijn) 

Normen worden op dit 
moment bijgesteld in het 
project dienstverlening van 
het doorontwikkelprogramma 

2 De komende jaren zal er 
binnen ICT minder financiële 
ruimte beschikbaar zijn. In 
2013 worden minimaal 10 
ICT- vaktafel bijeenkomsten 
gehouden waarin de 
bezuinigingskeuzes 
gezamenlijk worden 
voorbereid. Na vaststelling 
worden deze keuzes bij de 
vier gemeenten in vier 
sessies gepromoot en 
toegelicht 

Concrete invulling van de 
taakstelling die de komende 
jaren binnen ICT 
gerealiseerd moet worden 

In 2013 is minimaal 75% 
van de taakstellingen voor 
de komende jaren concreet 
ingevuld. 

Deze indicator is op dit 
moment niet opportuun. 
Eerst zal de basis- 
dienstverlening van ICT op 
orde gebracht worden. 

Efficiëntie voordelen vanuit 
het op orde brengen van de 
ICT bedrijfsvoering zullen in 
2014 worden door vertaald 
naar besparingen. 

3 ICT wil klantgericht werken 
en die producten aanbieden 
welke de klant helpt 
efficiënter en effectiever te 
kunnen werken. 

Aanbieden van nieuwe 
producten/diensten aan de 
klanten. 

Voor 2013 zullen 2 nieuwe 
producten/diensten 
beschikbaar zijn. 

Product Mobiele devices in 
ontwikkeling. 

Product Webservices wordt 
gerealiseerd 

4 Service Level Management 
(SLM) is ingevoerd; regie en 
verantwoordelijkheid over 
geleverde diensten ligt bij 
SE ICT 

uitbreiden van de ITIL 
processen met Service 
Level Management 

In 2013 is het SLM 
ingevoerd in het ITIL proces 

Ondergebracht bij project 
standaardisatie van 
uitvoeringsprogramma en is 
in uitvoering 

5 In 2013 is er sprake van 
onderbouwde en 
vastgestelde tarieven voor 
onder meer werkplekken en 
is er een 
implementatietraject 
vastgesteld om verrekening 
via werkplekken in te voeren 

uitbreiden van de ITIL 
processen met Financieel 
Beheer 

In 2013 zijn de tarieven 
opgenomen in de ITIL 
processen 

Ondergebracht bij project 
Verrekening van 
uitvoeringsprogramma en is 
in uitvoering 

6 De afronding van de 
implementatie van 
Werkplek71 (WP71), en het 
in beheer nemen hiervan 

Inrichting van de 
werkplekken conform WP71. 

100% van de werkplekken 
(zowel bij Servicepunt71 als 
bij de klanten) zijn ingericht 
als Servicepunt71 werkplek. 

Afgerond per 1/6/2013 
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Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 2.502 79 2.581 2.716 -135 

Materiële lasten 3.534 275 3.809 3.868 -59 

Materiële transitielasten 0 0 0 170 -170 

Kapitaallasten 2.863 0 2.863 2.657 207 

Bijdragen deelnemers 0 0 0 0 0 

Bijdragen derden -680 -120 -800 -797 -3 

Programma 1 - ICT 8.219 234 8.453 8.613 -160 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht, kapitaallasten worden toegelicht in hoofdstuk 6.2.: 

 

Personele lasten 

Door het onverwacht wegvallen van een aantal medewerkers op cruciale functies moest er op korte termijn 

expertise en waarnemend management ingehuurd worden. Dit om de voortgang van een aantal noodzakelijke 

(verbeter)trajecten te borgen, zoals het afronden van Werkplek71 en het ontwikkelen van een toekomstvisie. Ook 

voor het realiseren van de taakstelling voor de komende jaren is het van belang dat de doorontwikkeling binnen 

ICT voortgang blijft houden. 

 

Materiele lasten 

Dit jaar heeft de uitrol plaatsgevonden van Werkplek71. Tot de voltooiing van de uitrol moesten er twee ICT-

omgevingen ondersteund worden. Hiervoor was extra capaciteit noodzakelijk.  

 

Materiele transitielasten 

In juli is het verbeterplan Bedrijfsvoering ICT opgesteld. Aan de hand van het plan zijn een aantal processen in 

gang gezet zoals het stabiel krijgen van Werkplek71, het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van 

bedrijfsprocessen. 
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4.2 Programma 2 – Inkoop 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 het onderzoeken van nieuwe activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld contractmanagement; 

Contractmanagement wordt inmiddels door de gemeenten gezien als een belangrijke aanvulling op de 

dienstverlening van de service-eenheid Inkoop. Door middel van contractmanagement kan de rechtmatigheid en 

de doelmatigheid van de uitgaven die via aanbestedingen worden gedaan beter worden gewaarborgd. Op 

verzoek van de gemeenten is een externe adviseur aangetrokken die een advies over de inrichting van het 

contractmanagement inclusief een business case opstelt. Dit advies zal in oktober ter besluitvorming in het BVO 

voorliggen. De voorbereidingen voor de centrale registratie (projectplan, inrichting contractenregister, formats en 

werkinstructies) van aanbestedingsdossiers zijn nagenoeg afgerond. Eveneens in oktober zal het voorstel voor 

de centrale contractregistratie in het BVO ter besluitvorming voorliggen.  

 

 actualisatie van de beleidsnotitie voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid; 

Het gemeenschappelijke inkoopbeleid van de vier SP71-gemeenten en het Servicepunt71 is, mede naar 

aanleiding van de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013, aangepast en door het Bestuur 

van Servicepunt71 en de gemeenten Oegstgeest en Leiderdorp vastgesteld. Zodra de colleges van de 

gemeenten Leiden en Zoeterwoude het beleid hebben vastgesteld zal het van kracht zijn. Het wordt dan ook 

gepubliceerd op het intranet en internetpagina van Servicepunt71. 

 

 optimaal gebruik maken van contractbeheer- en tendersysteem; 

Het tendersysteem (Negometrix) wordt bij alle aanbestedingen die door de service-eenheid Inkoop worden 

begeleid gebruikt. Alle contracten die uit deze aanbestedingen voortvloeien worden in het 

contractbeheersysteem (Esize) geregistreerd. Aangezien het contract met Negometrix in december 2013 afloopt, 

is een marktconsultatie gestart voor de aanschaf van een nieuwe systeem. De service-eenheid Inkoop beoogt de 

aanschaf van een geïntegreerd systeem voor de begeleiding van tenders en de registratie van 

aanbestedingsdossiers, waarmee efficiency wordt gerealiseerd. In de markconsultatie is gebleken dat er nog 

meer efficiency kan worden gerealiseerd als er gekozen wordt voor een systeem dat ook in de financiële 

afwikkeling van aanbestedingen voorziet (digitale purchase to pay oplossing). Dit kan tot efficiency op de 

financiële administratie leiden, alsmede een hogere betrouwbaarheid van de afwikkeling van financiële 

transacties met leveranciers. In de komende periode wordt een nadere verkenning uitgevoerd naar dergelijke 

systemen. 

 

 optimalisatie van de kritieke processen met betrekking tot de Inkoop-functie; 

Het proces dat leidt tot de inkoopvoordelenrapportage is geheel gedigitaliseerd. Dat betekent dat alle stappen in 

het proces en alle informatie gedigitaliseerd zijn en worden ondersteund door een digitale workflow. Het systeem 

is in juli jl. operationeel geworden. 

Er ligt een concept procesvoorstel voor een geïntegreerd proces voor het afhandelen van inkoopaanvragen en 

verplichtingen. Beoogd wordt dit geïntegreerde proces vanaf 1 januari 2014 operationeel te hebben. Het project 

waarmee dit wordt gerealiseerd is onderdeel van het project Standaardisatie.  
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 het optimaliseren en efficiënter maken van het proces van "Bestellen tot Betalen". 

Zie onder "optimaal gebruik maken van contractbeheer- en tendersysteem" 

 

Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Contractmanagement als 
standaard dienstverlening 
binnen de service eenheid 
Inkoop 

Besluitvorming door de vier 
eigenaren 

Contractmanagement is 
opgenomen in de PDC 

Een besluit om 
contractmanagement als 
standaard dienstverlening in 
de PDC op te nemen wordt 
genomen op basis van een 
business case die waarover 
in oktober 2013 door het BVO 
wordt besloten. 

2 Uniform Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

Herzien Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

1e kwartaal start evaluatie Aanpassing van het beleid is 
afgerond. Vaststelling van het 
nieuwe beleid vindt in 2013 
plaats 

3 Het inkoopproces zoveel 
mogelijk digitaal laten 
verlopen (wat zorgt voor 
lastenverlichting) 

Vaststelling digitale 
procesbeschrijving 

1e kwartaal gereed Er is een geheel 
gedigitaliseerd 
inkoopbegeleidingsformulier 
ontwikkeld dat in juli 
operationeel is geworden.  

4 Processen zodanig 
optimaliseren dat er efficiënt 
en effectief wordt omgegaan 
met de capaciteit 

Geaccordeerde 
procesbeschrijving 

2e kwartaal gereed De processen zijn 
geanalyseerd en beschreven 
Genormeerde processtappen 
maken het tijdsbeslag per 
type aanbesteding inzichtelijk 
en daarmee de totale 
capaciteitsvraag 

5 Reduceren van de kosten 
m.b.t. het afhandelen van 
facturen 

Afname kosten t.o.v. 2012 4% lager Er vindt momenteel een 
oriëntatie plaats t.b.v. de 
aanschaf van software, 
waarmee het inkoop- en het 
facturatieproces kan worden 
gedigitaliseerd. Dit levert naar 
verwachting op termijn 
efficiency op en een 
vergroting van de 
betrouwbaarheid van 
financiële transacties met 
leveranciers op. 

6 Het maximaliseren van 
inkoopvoordelen ( incl. 
capaciteit, planning etc.) 

Lijst van Inkoop-, 
aanbestedings- en 
contractmanagementtrajecten 

Vaststelling lijst 1e kwartaal Er is een aangepaste 
inkoopkalender gereed. .  
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Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 774 22 796 796 0 

Materiële lasten 59 54 113 85 28 

Materiële transitielasten 0 0 0 100 -100 

Kapitaallasten 27 0 27 0 27 

Bijdragen derden 0 -50 -50 -50 0 

Programma 2 - Inkoop 860 27 887 932 -45 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht: 

 

Materiële transitielasten  

Uit de doorlichting van Berenschot is gebleken dat de service-eenheid Inkoop een tekort heeft aan 

administratieve ondersteuning. Specifieke aandacht gaat uit naar de intake van inkooptrajecten (frontdesk). In de 

periode februari t/m juli is een voorstel opgesteld om de frontdesk en overige administratieve taken in beeld te 

brengen, te beschrijven en van een onderbouwing van personele capaciteitsbehoefte te voorzien. Voor het 

project is een halve fte tijdelijke capaciteit ingezet. Daarnaast is één extra fte op tijdelijke basis ingezet voor het 

uitvoeren van de administratieve taken. Servicepunt71 heeft in het Werkplan 2013 aangegeven dit te dekken uit 

Transitiebudget. In hoofdstuk 6 is het voorstel omtrent de transitie-activiteiten en de dekking middels een 

onttrekking aan de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve opgenomen.  
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4.3 Programma 3 – Financiën 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 het verder optimaliseren van de kritieke processen m.b.t. de dienstverlening van de service eenheid; 

Naar aanleiding van het assurance-rapport is een aantal processen aangepast: memoriaalboekingen, betalingen 

en kredieten. Hier zijn checks & balances verbeterd waardoor risico’s zijn verminderd in het proces. Daarnaast is 

gestart met de Verbeteragenda Financiën, onder andere met het proces memoriaalboekingen. Uitgangspunt zijn: 

zoveel mogelijk digitaal, lean & mean, rechtmatigheids- en getrouwheidsaspecten. Tevens is voor Financiën een 

Servicedesk ingericht om de bereikbaarheid te verbeteren.  

 

 het verder doorontwikkelen van de standaardisatie en het automatiseren van de p&c-producten; 

Voor 2013 wordt het merendeel van de P&C producten opgeleverd met Tangelo (software met digitale 

vormgeving). Leiden, Leiderdorp en Servicepunt71 maken alle bestuurlijke producties in Tangelo. Voor 

Oegstgeest en Zoeterwoude zijn jaarrekening, begroting en de 2e rapportage in Tangelo gemaakt respectievelijk 

klaargezet. De 1e rapportage en de kaderbrief zijn zelfstandig in Word en Excel opgesteld. Voor de Gevulei 

wordt met het oog op de voorgenomen opheffing na 2015 geen gebruik gemaakt van Tangelo. In 2013 is de 

opzet van de balans in de jaarrekening 2012 gestandaardiseerd en is voor een aantal tabellen in de begroting 

2014 en meerjarenraming een standaard opzet doorgevoerd.  

 

 het continueren van een tijdregistratiesysteem voor de klantorganisaties en Servicepunt 71 zelf; 

Project koppeling personeelssysteem en tijdschrijfsysteem is inmiddels succesvol afgerond. Dit betekent 

eenmalige invoer van personeelsgegevens. Er is een CAO & Overwerk module aangeschaft, deze module zal 

een efficiëntere koppeling opleveren tussen het personeelssysteem en tijdschrijfsysteem. Project plankosten 

Gemeente Leiden (meerwerk) is in een afrondende fase.  

 

 het doorontwikkelen van het financiële systeem.  

Vanuit de Verbeteragenda Financiën is het proces memorialen is opgestart. Dit wordt in het derde tertaal 

afgerond en opgeleverd. Tevens zal het relatiebeheer worden geïntegreerd in Decade, dit vindt plaats in het 

vierde kwartaal 2013. 

 

Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Begrotingsadministratie 
De conversie van de 
primitieve begroting + 
meerjarenbeeld in de FIS71-
omgeving wordt navolgbaar 
en gecontroleerd uitgevoerd. 
Het onderhoud via interne- en 
begrotingswijzigingen is 
volledig. 

Afname van het aantal 
tussentijdse 
begrotingswijzigingen, 
correctie- en 
memoriaalboekingen 

- 10% (afname aantal 
correctieboekingen) 

memoriaalproces 
onderhanden. 

Extra checks & balances 
ingebouwd 

om correctieboekingen te 
voorkomen, implementatie 
eind 2013. 
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Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

2 Implementatie en uitvoering 
controleplannen 
Afgesproken controle plannen 
voor 2013 zijn tijdig 
uitgevoerd en beschikbaar 
voor een review door de 
externe accountant. 

Aantal afgeronde 
controledossiers 

90% (voldoet aan de norm en 
is tijdig aangeleverd) 

Oplevering conform planning.  

3 Control en Advies 
Het verlenen van kwalitatief 
goede ondersteuning aan 
onze klanten bij het opstellen 
van de P&C-producten: de 
producten worden tijdig en 
kwalitatief goed opgeleverd. 

De klant wordt gevraagd een 
cijfer te geven (tussen de 1 
en 10) voor de financiële 
dienstverlening (via een 
klantenpanel) 

6,5 (of geeft tenminste een 
voldoende) 

Nog geen klantenpanel actief 
om dienstverlening te 
beoordelen. Start gemaakt 
met klantgesprekken. 

   Aantal ontvangen financiële 
adviesvragen. 
(2012 gebruiken als 
uitgangsnorm waartegen we 
de ontwikkeling kunnen 
afzetten) 

N.t.b.   

 

Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 6.048 257 6.305 6.495 -190 

Materiële lasten 523 -74 449 484 -35 

Materiële transitielasten 0 0 0 73 -73 

Kapitaallasten 394 0 394 75 319 

Bijdragen deelnemers 0 -50 -50 -50 0 

Bijdragen derden -120 0 -120 -120 0 

Programma 3 - Financien 6.844 133 6.977 6.956 21 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht ,kapitaallasten worden toegelicht in hoofdstuk 6.2. 

 

Personele lasten 

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal medewerkers bij de start van 

Servicepunt71 geplaatst zijn op een functie die achteraf niet passend blijkt. Daardoor moet er tijdelijk worden 

ingehuurd om het gevraagde kwantiteits- en kwaliteitsniveau te halen. 

 

Materiële transitielasten 

Momenteel lopen er een aantal trajecten zoals het verder optimaliseren van de kritieke processen met betrekking 

tot de dienstverlening, het verder doorontwikkelen van de standaardisatie en het automatiseren van de p&c-

producten.  
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4.4 Programma 4 – Human Resource Management (HRM) 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 de aanbesteding van E-HRM wordt in het 2e kwartaal afgerond en aansluitend vindt de voorbereiding van de 

implementatie plaats. Hierbij is het doel om op 1 januari 2014 de eerste processen gedigitaliseerd aan te 

bieden aan de vier gemeenten; 

De voorbereiding aanbesteding E-HRM systeem is in het 3
e
 kwartaal afgerond. De procedure start in oktober 

2013 en gunning zal medio januari 2014 plaatsvinden. Het proces “digitale dossier” is in het 3
e
 kwartaal 2013 

beschikbaar gesteld aan gebruikers in de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, als ook 

Servicepunt71. Gestart is met de uitrol ervan in de gemeente Leiden. Dit wordt in het 4
e
 kwartaal afgerond. In het 

4
e
 kwartaal wordt de implementatie van een volgend digitaal proces voorbereid: “personeelsmutaties”. Hierdoor 

kunnen leidinggevenden wijzigingen in het dienstverband digitaal doorgeven. 

 

 harmonisatie van de regelgeving is gestart in 2012 en wordt in 2013 gecontinueerd. Invoering van de 

werkkostenregeling per 1 januari 2014 wordt samen met gemeenten inhoud gegeven; 

Conform planning wordt de werkkostenregeling geïmplementeerd, wel is dit afhankelijk van finale besluitvorming 

in colleges (voor Servicepunt71 het AB) en Raden. 

 

 continuering van het programma “Professionele Ontwikkeling” voor Servicepunt71, dat is gestart in 2012; 

Er is een plan van aanpak opgesteld en deze is in uitvoering. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er 

diverse sessies per service-eenheid gehouden. De thema’s en onderwerpen in die sessies waren maatwerk; 

gericht op specifieke aandachtspunten, benodigdheden en wensen per service-eenheid. 

 

 training en begeleiding van medewerkers op specifieke thema’s; 

Binnen de eenheden worden rondom eenheidseigen vraagstukken trainingen gegeven. Daarnaast wordt een 

groot deel van de medewerkers individueel of als functiegroep getraind in 2013 binnen Academie71. 

 

 verder ontwikkelen van mobiliteit en flexibiliteit van werknemers van onze klanten om duurzame 

inzetbaarheid en doorstroming van de medewerkers te waarborgen (intern en extern); 

Een gezamenlijke visie op mobiliteit en flexibiliteit is inmiddels vastgesteld en momenteel worden aanpassingen 

in de organisatie voorbereid om de uitvoering voor 5 organisaties op te pakken. Er is een gezamenlijke 

sollicitatiecode opgesteld, welke in het 3
e
 kwartaal is geïmplementeerd in alle gemeenten en Servicepunt71.  

 

 verder op orde brengen en door ontwikkelen van de werkprocessen en het realiseren van betrouwbare 

managementinformatie. 

De processen van HRM worden in 2013 en 2014 geüniformeerd en gestandaardiseerd. Op 1 april jl. is hiermee 

gestart en worden de verbeterde processen gefaseerd geïmplementeerd. De eerste processen, In- en uitdienst 

en formatiebeheer, zijn geüniformeerd en worden in 4
e
 kwartaal uitgerold in alle organisaties. Tegelijkertijd is de 

managementinformatie er op aangepast.  
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Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Voor HRM zal E-HRM 
systeem geïmplementeerd 
worden om de komende jaren 
een effectievere en 
efficiëntere dienstverlening 
mogelijk te maken. 

Implementatie van E-HRM De aanbesteding van E-HRM 
wordt in het 2e kwartaal 
afgerond en gegund. 

De aanbesteding start 4e 
kwartaal en gunning medio 
januari 2014 

2* Harmonisatie van diverse 
regelgevingen op het gebied 
van Hrm is wenselijk en 
noodzakelijk. Per 1 januari 
2014 geldt de nieuwe 
werkkostenregeling. 

Invoering nieuwe 
werkkostenregeling 

In het kader van de 
harmonisatie wordt beoogd 
om 5 regelingen te 
harmoniseren. 
 
De voorbereidingen voor de 
invoering van de 
werkkostenregeling voor de 
4 gemeenten en 
Servicepunt71 zijn afgerond. 

3 regelingen zijn inmiddels 
vastgesteld en 
geïmplementeerd. 

 

Invoering werkkostenregeling 
volgens planning. 

3 Voor een professionele 
organisatie is het van belang 
dat de medewerker over de 
juiste kennis en vaardigheden 
beschikt. 

Continuering van het 
programma "Professionele 
Ontwikkeling". Medewerkers 
volgen trainingen 
en scholing op voor hen 
relevante thema's 

90% van de medewerkers 
heeft aan het programma 
“Professionele Ontwikkeling" 
deelgenomen. 

Verloopt volgens planning. 

* De effectiviteit van (collectief) harmoniseren op vermindering administratieve lasten en eenduidige advisering is 

mede afhankelijk van medezeggenschap en ‘couleur locale’ 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 3.720 198 3.918 3.924 -6 

Personele transitielasten 212 6 218 218 0 

Materiële lasten 1.061 -238 823 753 70 

Kapitaallasten 108 0 108 1 106 

Bijdragen deelnemers 0 0 0 0 0 

Bijdragen derden -40 0 -40 0 -40 

Programma 4 - HRM 5.060 -33 5.027 4.896 131 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht, kapitaallasten worden toegelicht in hoofdstuk 6.2. 

 

Materiële lasten  

Op de beschikbare algemene HRM-budgetten, waaronder werving & selectie, arbo en geneeskundige kosten 

wordt behoudend uitgegeven. De hiermee vrijkomende middelen kunnen worden ingezet om de verwachte 

toekomstige kosten voor het mobiliteitsvraagstuk financieel te ondersteunen. In hoofdstuk 6 wordt het 

bijsturingsvoorstel gedaan om een bijdrage te leveren aan de reserve Flankerend beleid. 
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4.5 Programma 5 – Juridische Zaken 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 Met behulp van het geïmplementeerde digitale juridische kennisportaal is een efficiëntere werkwijze en 

kennisdeling steeds beter mogelijk.  

Het Kennisportaal is geïmplementeerd en functioneert goed. De juridisch adviseurs maken alleen in 

uitzonderingssituaties gebruik van schriftelijke bronnen. Het digitale Kennisportaal is ook vanuit de werkplekken 

bij de klantorganisaties en bij thuiswerken toegankelijk; dit is een belangrijk voordeel t.o.v. het werken met 

schriftelijke bronnen.  

 

 Het juridische zaakvolgsysteem (Octopus) betreffende de bezwaarschriften is optimaal ingericht en 

werkzaam voor alle gemeenten; 

De secretariaten van alle bezwaarcommissies werken alle met Octopus. De verdere inrichting en optimalisatie 

gaat gestaag door, maar is nog niet geheel optimaal i.v.m. de inrichting van de applicatie. Er worden extra 

inspanningen verricht om het systeem steeds beter te laten werken.  

 

 De optimalisatie van de kritieke processen binnen de dienstverlening van de service eenheid; 

De processen op het gebied van bezwaarschriften, coördinatie van de klachten en behandeling van 

aansprakelijkstellingen zijn verder gestandaardiseerd. Deze standaardisatie wordt uiteraard steeds met de 

klantorganisaties afgestemd. 

 

 Het verder ontwikkelen van de adviseurs tot professionele business partners. Daarbij geldt als richting dat de 

opbouw van de service-eenheid zodanig zal worden, dat alle voor de klantorganisaties relevante 

specialismen goed zijn verankerd. 

De voor de klantorganisaties relevante juridische onderwerpen zijn in specialisaties ondergebracht. Iedere 

adviseur is in tenminste twee specialisaties ingedeeld en adviseert vanuit deze specialisaties alle 

klantorganisaties. Adviseurs werken niet langer alleen voor de voormalige gemeente, maar voor alle 

klantorganisaties. Het maakt verdere verdieping van kennis mogelijk, beperkt kwetsbaarheid en biedt aan 

adviseurs de mogelijkheid om verder te specialiseren. 
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Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

Nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Beoordeling van klanten van 
de kwaliteit van de juridische 
adviezen. 

De klant wordt gevraagd een 
6 cijfer te geven (tussen de 1 
en 10) voor de kwaliteit van 
de adviezen. Uiteindelijke 
streefwaarde vanaf 2015 is 
een 7 en per 2017 een 7,5. 

 6 Een SP71-
breedklanttevredenheidsonderzoek 
moet nog worden  

ontwikkeld. 

 

2 Kwaliteit behandeling 
bezwaar en beroepschriften. 

De klant wordt gevraagd een 
cijfer 6 te geven (tussen de 1 
en 10) voor de kwaliteit van 
de adviezen. De streefwaarde 
per 2015 is een 7,0 en per 
2017 een 7,5. 

 6 Een SP71-breed 
klanttevredenheidsonderzoek moet 
nog worden  

ontwikkeld. 

3 Adviezen aan bestuursorgaan 
m.b.t. Bezwaar en 
beroepzaken worden binnen 
de afgesproken termijn 
uitgebracht. 

Percentage van het aantal 
zaken dat binnen de 
wettelijke termijn is 
afgehandeld 

95% Ultimo 2013 zal een nulmeting 
worden gedaan en wordt 
percentage inzichtelijk (systeem 
Octopus is noodzakelijk). 

4 Juridische adviezen worden 
binnen de afgesproken 
termijn geleverd. 

Percentage van het aantal 
zaken dat binnen de 
afgesproken termijn is 
afgehandeld. Per 2015 is de 
streefwaarde 90%. 

80% In de doorontwikkeling SP71 wordt 
het vastleggen en meetbaar 
maken van adviesaanvragen 
SP71-breed opgepakt 

5 Klant weet de juridische 
afdeling te vinden en ervaart 
dat hij goede juridische 
adviezen krijgt waar hij verder 
mee kan 

De klant wordt gevraagd een 
cijfer 6 te geven (tussen de 1 
en 10) voor de juridische 
dienstverlening. 

 6 Een SP71-breed 
klanttevredenheidsonderzoek moet 
nog worden  

ontwikkeld. 

 

Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 1.733 98 1.831 1.759 72 

Materiële lasten 196 -35 161 136 25 

Kapitaallasten 5 0 5 4 1 

Programma 5 - Juridische Zaken 1.934 63 1.997 1.899 97 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht: 

 

Personele lasten  

Door vacaturevoordelen ontstaat in de personele lasten een incidenteel voordeel. In hoofdstuk 6 wordt het 

bijsturingsvoorstel gedaan deze voordelen in te zetten voor de tekorten in andere service eenheden. 
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4.6 Programma 6 – Facilitaire Zaken 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 de inrichting en verdere aanpassingen aan de wensen en eisen van de gemeenten van het Facilitair 

Management Informatie Systeem (Planon); 

Het laatste onderdeel dat geïmplementeerd moet worden, Planon Meeting Manager, moet door ICT nog getest 

worden. Door technische problemen is vertraging ontstaan waardoor de deadline (eind 2013) mogelijk niet 

gehaald kan worden. De deadline wordt om die reden bijgesteld naar eind 1
ste

 kwartaal 2014. 

 

 de inventarisatie en het overzetten van facilitaire contracten naar Servicepunt71 (incl. het regelen van de 

budgetverantwoordelijkheid); 

Deze prestatie is afgerond. 

 

 het harmoniseren en optimaliseren van de werkprocessen m.b.t. de dienstverlening van Facilitaire Zaken. 

Dit onderdeel ligt qua planning op schema maar zal als project overgaan in het project Standaardisatie van de 

Uitvoeringsagenda. Dit heeft geen invloed op de planning. 

Ontwikkeling prestatie-indicatoren 

 

nr. Omschrijving Indicator Streefwaarde 2013 2e Bestuursrapportage 

1 Tijdigheid Planon, 
gebruikersoverleggen, 
tevredenheidsonderzoek 

85% producten en diensten 
op tijd geleverd 

Het meten van de tijdigheid 
zal in 2013 nog niet 
plaatsvinden d.m.v. een 
tevredenheidsonderzoek. De 
gebruikersoverleggen zijn 
gestart . 

2 Percentage foute leveringen Planon Minder dan 5% Minder dan 5% 

3 Kwaliteit producten en 
diensten 

gebruikersoverleggen, 
tevredenheidsonderzoek 

Waardering minimaal 6 Het meten van de kwaliteit zal 
in 2013 nog niet plaatsvinden 
d.m.v. een 
tevredenheidsonderzoek. De 
gebruikersoverleggen zijn 
gestart.  

4 Klanttevredenheid gebruikersoverleggen, 
tevredenheidsonderzoek 

Waardering minimaal 6 Het meten van de 
klanttevredenheid zal in 2013 
nog niet plaatsvinden d.m.v. 
een tevredenheidsonderzoek. 
De gebruikersoverleggen zijn 
gestart. en  
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Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 1.998 50 2.048 1.888 160 

Materiële lasten 1.208 15 1.223 1.136 87 

Kapitaallasten 0 -3 -3 138 -141 

Bijdragen deelnemers -2.183 0 -2.183 -2.183 0 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 1.023 62 1.085 979 106 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht, kapitaallasten worden toegelicht in hoofdstuk 6.2. 

 

Personele lasten  

Door vacaturevoordelen ontstaat in de personele lasten een incidenteel voordeel. In hoofdstuk 6 wordt het 

bijsturingsvoorstel gedaan deze voordelen in te zetten voor de tekorten in andere service eenheden 

 

Materiële lasten  

Deze afwijking in de materiële lasten ontstaat door enkele kleinere incidentele voordelen met betrekking tot 

beveiliging, drukwerk en onderhoud en opleiding Planon. 
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4.7 Programma 7 – Directie, interne bedrijfsvoering en control 

 

Realisatie van de prestaties 

In de begroting 2013 zijn, naast de uitvoering van de reguliere taken, de volgende prestaties opgenomen: 

 

 verder inrichten van de planning en controlfunctie, incl. verantwoording aan Bestuur en klantorganisaties; 

De planning en controlcyclus is ingericht en functioneel. Eind 2013 wordt het jaarplan planning en control voor 

2014 opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met een eerdere oplevering van budgetcyclusproducten van 

Servicepunt71, zodat gemeenten beter in staat zijn de effecten tijdig te betrekken in hun eigen budgetcyclus. 

 

 verder vormgeven van de ‘verbindingsrol’ gericht op zowel de interne als externe omgeving; 

In 2013 vindt de afstemming tussen Servicepunt71 en de gemeenten formeel plaats via het 

‘Bedrijfsvoeringsoverleg’ (BVO), waarin vier gemeentesecretarissen en de directeur Servicepunt71 verenigd zijn. 

Hierin komen onderwerpen richtinggevend en besluitvormend aan de orde met betrekking tot het programma 

doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering en de reguliere dienstverlening (vanuit het collectief 

opdrachtgeverschap) en stukken ten behoeve van het bestuur (vanuit een adviserende rol).  

 

 het doorontwikkelen van instrumenten voor kwaliteitszorg en risicomanagement; 

Volgens de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) concretiseren partijen samen de servicenormen, waaronder 

kwaliteit van dienstverlening. Dit is belegd in het project Dienstverlening en zal tot uiting komen in een 

aangepaste PDC eind 2013. 

Kwaliteit van processen komt aan de orde binnen het project Standaardisatie (gericht op klanttevredenheid en 

efficiency) en binnen het Actieplan verbetering beheersmaatregelen, dat wordt opgesteld naar aanleiding van 

accountantsrapportages (gericht op getrouwheid en rechtmatigheid). 

 

 het doorontwikkelen van accountmanagement en bijhorende instrumenten voor het registreren en bewaken 

van de afspraken over de (aanvullende) dienstverlening; 

Accountmanagement is in eerste instantie belegd binnen de service-eenheden en onderdeel van de taak van de 

MT-leden. Het beheersinstrumentarium om afspraken over de dienstverlening te bewaken is belegd binnen het 

project Contractrapportages, dat in het derde tertaal 2013 zal starten en in 2014 zal worden ingevoerd. 

 

 zorgdragen voor professionele communicatie, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau; 

De communicatiefunctie is inmiddels ingericht. Maandelijks stemt het regionale communicatie-overleg 

ontwikkelingen op het gebied van (de implementatie en communicatie met betrekking tot de) gezamenlijke 

bedrijfsvoering tussen de vijf organisaties af. 

 

 het doorontwikkelen en implementeren van interne prestatiemeting (voor de 6 service-eenheden); 

Het implementeren van interne prestatiemeting is belegd binnen de interne bedrijfsvoeringsfunctie en wordt in het 

derde tertaal van 2013 verder ontwikkeld. Dit is gekoppeld aan de afspraken die over de ontwikkeling van de 

Producten- en dienstencatalogus (PDC) en de normering en indicatoren gemaakt worden in het project 

Dienstverlening. 
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 de beheerorganisatie, waar onder het verder inregelen van een documentmanagementsysteem; 

Aan het eind van het tweede tertaal is een projectorganisatie ingericht die zorgdraagt voor technische 

voorbereiding en implementatie van een documentmanagementsysteem (Decos) en de procesmatige 

implementatie van het werkconcept zaaksgewijs werken. Dit concept wordt thans voorbereid en zal in 2014 

worden ingevoerd. 

Ontwikkeling baten en lasten 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 
saldo 2013 

Personele lasten 663 20 683 684 -1 

Materiële lasten 110 26 136 241 -105 

Materiële transitielasten 0 0 0 446 -446 

Kapitaallasten 145 0 145 0 145 

Inkoopvoordeel -153 153 0 0 0 

Programma 7 -  

Directie & Bedrijfsvoering 765 199 964 1.371 -407 

Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht: 

 

De afwijking in de materiele lasten wordt veroorzaakt door onvoorziene juridische kosten. In hoofdstuk 6 is een 

bijsturingsvoorstel opgenomen, waarbij wordt voorgesteld deze uitgaven te dekken door de post onvoorzien. 

 

De materiële transitielasten betreffen de projectkosten voor de doorontwikkelingstrajecten. Deze waren, zoals 

eerder gerapporteerd, niet in de begroting 2013 opgenomen, maar beschikbaar in een reserve. In hoofdstuk 6 is 

het voorstel omtrent de transitie-activiteiten en de dekking middels een onttrekking aan de daarvoor bedoelde 

bestemmingsreserve opgenomen.  

Inkooptaakstelling 

 

In de meerjarenbegroting voor Servicepunt71 is een inkooptaakstelling opgenomen die oploopt van € 153.000 in 

2013 tot € 383.000 in 2015 en verder. 

De inkoopresultaten in 2012 hadden voor een bedrag van € 15.000 een structurele doorwerking. Hierover is 

reeds eerder besloten. In 2013 zijn inkoopvoordelen behaald binnen enkele facilitaire budgetten die een 

structureel karakter hebben (€ 56.000). Daarnaast is naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2013 

besloten om een rentevoordeel van € 175.000 structureel als invulling van de taakstelling te benutten.  

Voor 2013 is de taakstelling daarmee gerealiseerd. Voor de jaren daarna is de resterende omvang als volgt:  

 

(bedragen x € 1.000) 2013 2014 2015 2016 

Inkooptaakstelling 153 307 383 383 

Begrotingswijziging eerder besloten -15 -15 -15 -15 

Invulling via facilitaire budgetten -56 -56 -56 -56 

Invulling via rentevoordeel -82 -175 -175 -175 

Totaal Directie & Bedrijfsvoering 0 61 137 137 
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4.8 Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

De inkomsten van Servicepunt71 bestaan uit bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en uit specifieke 

inkomsten uit contracten met andere klanten (Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland, Gevulei, en Holland 

Rijnland).  

De bijdragen van de gemeenten bestaan uit een regulier deel en een maatwerkdeel. Het reguliere deel is 

opgenomen onder Algemene Dekkingsmiddelen. Het maatwerkdeel is opgenomen onder de betreffende 

programma’s. Dit betreft met name de dienstverlening door Facilitaire Zaken voor de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp en in mindere mate binnen ICT, Financiën en HRM. De gemeenten worden per kwartaal gefactureerd 

voor hun bijdrage. 

De inkomsten van de overige klanten zijn opgenomen onder het programma, afhankelijk van de specifieke 

dienstverlening. 

Onvoorzien 

De post Onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt, en 

niet elders in de begroting zijn opgenomen. In de programmabegroting van 2013 is hiervoor € 205.000 

gereserveerd.  

Ontwikkeling van de baten en lasten 

 

Algemene Dekkingsmiddelen 

 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Materiële lasten 513 -688 -175 0 -175 

Bijdragen deelnemers -25.420 0 -25.420 -25.420 0 

Algemene Dekkingsmiddelen -24.907 -688 -25.595 -25.420 -175 

 

In de eerste bestuursrapportage is een structureel rentevoordeel toegelicht dat, in afwachting van een 

actualisatie van het meerjareninvesteringsplan tijdelijk op het Saldo financieringsfunctie is neergezet. Nu dit plan 

geactualiseerd is, wordt het rentevoordeel betrokken in de nieuwe berekening van kapitaalasten, die in hoofdstuk 

6.2 is toegelicht.  

 

Onvoorzien  

 
(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2013 
Begrotings-
wijzigingen 

Aangepaste 
begroting 

2013 

Prognose 
rekening 

2013 
Prognose 

saldo 2013 

Materiële lasten 202 3 205 0 205 

Onvoorzien 202 3 205 0 205 

 

In hoofdstuk 6 van deze rapportage is een voorstel opgenomen om in 2013 het bedrag aan te wenden om de 

kosten te dekken die verband houden met de ICT-integriteitskwestie (onderzoekskosten, juridisch bijstand en 

inhuur waarnemend management). 
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5. PARAGRAFEN 

 

5.1 Weerstandsvermogen 

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement  

Op 20 december 2012 is het beleidskader Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld. Het beleidskader vloeit voort uit artikel 13 van de Financiële verordening (gewijzigd 

vastgesteld in het Algemeen Bestuur 20 december 2012) waarin onder andere het risicomanagement, de 

weerstandcapaciteit en de inhoud van de paragraaf Weerstandsvermogen in de budgetcyclusproducten worden 

genoemd. In dit kader is opgenomen dat er een halfjaarlijkse risico-inventarisatie wordt gemaakt; de risico-

inventarisatie wordt geactualiseerd bij de Begroting (voorjaar) en bij de 2e Bestuursrapportage (najaar).  

 

Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die een 

nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Deze risico’s dienen beheerst te worden, 

dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van 

de impact).  

 

Risicomanagement is er op gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de bedrijfsdoelstellingen 

te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, verzekeringen of voorzieningen worden 

afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd.  

 

Inventarisatie van de risico’s  

 

Via onderstaande tabel zijn de risico’s gekwantificeerd: 

 

Hulptabel Kans   Hulptabel Impact   

Categorie Klasse 
Klasse  

gemiddelde 
Categorie 

Gevolg/ 
impact (in €) 

Klasse 
gemiddelde 

zeer klein 0% - 10 % 5% zeer klein Geen  0 

klein 10% - 30% 20% klein < 100.000 50.000 

gemiddeld 30% - 50% 40% gemiddeld 100.000 - 250.000 175.000 

groot 50% - 70% 60% groot 250.000 - 500.000 375.000 

zeer groot 70% - 90% 80% zeer groot 500.000 - 1.000.000 750.000 

   enorm > 1.000.000 1.500.000 

 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer 

groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De top vijf risico's is hieronder in volgorde van 

risicoscore gepresenteerd: 
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nr Risico/gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risico-

score 

1 Het bedrijfsplan gaat de komende jaren 

uit van een afname van de formatie. 

Naast het realiseren van efficiency 

betekent dit ook een te realiseren 

uitstroom van personeel. 

Groot Zeer 

groot 

Implementatie van de 

(regionale) business case 

Mobiliteit & Flexibiliteit. 

Onderdeel hiervan is het 

opstellen van een strategische 

personeelsplanning.  

450.000 

2 De komende jaren kan duidelijk worden 

dat de kwaliteit van de bezetting niet 

voldoende matcht met de kwaliteit die 

door opdrachtgevers/ klanten gevraagd 

wordt. Extra mobiliteit kan dan 

noodzakelijk zijn. 

Groot Zeer 

groot 

Implementatie van de 

(regionale) business case 

Mobiliteit & Flexibiliteit. 

Onderdeel hiervan is het 

opstellen van een strategische 

personeelsplanning. 

450.000 

3 Het implementatievermogen van 

Servicepunt71 en van de gemeenten 

blijkt te laag om alle veranderingen 

effectief en tijdig te kunnen doorvoeren. 

Hierdoor worden de beoogde 

doelstellingen in kwalitatieve en 

financiële zin onvoldoende tijdig 

gerealiseerd. 

Groot Groot Het gezamenlijk met gemeenten 

implementeren van de 

Uitvoeringsagenda waarin 

planningen en veranderkundige 

instrumenten zijn opgenomen, 

die realiseerbaar geacht worden 

en waar draagvlak voor bestaat.  

225.000 

4 Inkooptrajecten kunnen onvoldoende 

worden begeleid. De beoogde 

inkoopvoordelen bij gemeenten worden 

niet gerealiseerd. Dit heeft een nadelige 

weerslag op het draagvlak voor en de 

reputatie van Servicepunt71, ook in 

financiële zin.  

Groot Groot Duidelijk inkoopproces en 

heldere en consequente sturing 

in de inkoopfunctie (betreft 

gemeenten en Servicepunt71), 

o.a. door middel van de 

Inkoopvoordelenrapportages.  

225.000 

5 De vraag vanuit de gemeenten neemt 

af als gevolg van takenvermindering 

door bezuinigingen. De dienstverlening 

aan derden (BSGR, Holland Rijnland) 

valt weg. Dit levert zeker in de eerste 

jaren overcapaciteit op.  

Middel Groot Investeren in relatie met de 

klanten en waar mogelijk 

beslisnemers beïnvloeden. 

Daarnaast anticiperen op 

ontwikkelingen en bij een 

verwachte afname van de vraag 

een afbouwscenario 

beschikbaar hebben en/of 

zoeken naar mogelijkheden om 

omzet te vergroten.  

150.000 
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De top vijf risico's levert een risicoscore van € 1.500.000. De totale risico-inventarisatie leidt tot een risico-score 

van circa 2,4 miljoen euro. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De 

risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risico's 

zullen immers niet allemaal tegelijkertijd en in hun maximale omvang optreden. Bij een zekerheidspercentage 

van 90% (dit betekent dat met een zekerheid van 90% alle risico's binnen hun kans van optreden kunnen worden 

afgedekt), en rekening houdend met het effect van beheersmaatregelen bedraagt het benodigd 

weerstandsvermogen circa € 600.000. 

 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit van Servicepunt71 bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover 

beschikt kan worden om niet-voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de 

weerstandscapaciteit zijn: de algemene reserve, de aan specifieke risico’s gelieerde bestemmingsreserves, het 

resultaat over het boekjaar, en de post onvoorzien. Daarnaast zijn de deelnemers op grond van artikel 25 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 verplicht zorg ervoor te dragen dat Servicepunt71 te alle tijde 

beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

 

     Prognose  Begroting 

Bedragen x 1.000 euro 2013 2014 2015 2016 2017 

Algemene reserve 96 154 154 154 154 

Reserve Flankerend Beleid 500 400 300 200 100 

Saldo exploitatie 58 0 0 0 0 

Onvoorzien 0 103 103 103 103 

Weerstandscapaciteit 654 657 557 457 357 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de beschikbare risicodekking 

(weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

De huidige inventarisatie van de weerstandscapaciteit leidt tot een beschikbare risicodekking van € 654.000.  

De meest recente inventarisatie van de risico's leidt tot een benodigde risicodekking van € 600.000 (naar de 

stand van zaken in het najaar 2013). 

Dat betekent dat de weerstandscapaciteit van voldoende niveau is om de risico’s (op basis van de risicoscores) 

te kunnen opvangen. 

In meerjarig perspectief is een daling van de weerstandscapaciteit zichtbaar. Hoewel risico’s naar hun aard 

onvoorspelbaar zijn, verwacht Servicepunt71 in de toekomstige jaren ook een verlaging van de benodigde 

risicodekking omdat risico’s door de opgebouwde ervaring beter beheersbaar zijn. 

 



 

- 36 - 
 

5.2 Financiering 

 

De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de financiering van Servicepunt71, in het te 

voeren beleid op dit gebied en in de eventuele risico’s die daarbij gelopen worden.  

Ontwikkelingen algemeen 

SEPA  

De ontwikkelingen in het betalingsverkeer worden in hoofdzaak bepaald door 'Europa'. De migratie naar het 

“Single European Payment Area” (SEPA) is inmiddels in volle gang. Doel van deze migratie is het 

betalingsverkeer binnen Europa te standaardiseren. Gelijktijdig worden de rekeningnummers op Europese schaal 

uniek gemaakt door een uitbreiding met een aantal posities. Dat betekent vervolgens weer aanpassing van veel 

software om de veldlengte voor het banknummer aan te passen. In 2011 is voor betalingen via het financieel 

systeem Decade overgegaan op betalingen die SEPA-proof zijn. Voor 1 januari 2012 zijn alle pinautomaten 

geschikt gemaakt voor de EMV-chip die als SEPA-standaard is voorgeschreven. In 2013 worden alle overige 

systemen van Servicepunt71 geschikt gemaakt. Vanaf februari 2014 kunnen alle financiële transacties middels 

de SEPA standaarden plaatsvinden. De implementatie loopt op schema. 

Schatkistbankieren 

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren zonder 

leenfaciliteit. Dat betekent dat decentrale overheden hun overtollige middelen verplicht bij het Rijk moeten 

uitzetten. Overtollige middelen mogen uitgeleend worden aan andere overheden om daarmee een beter 

rendement te halen. Tevens komt er een doelmatigheidsdrempel, waaronder schatkistbankieren niet aan de orde 

is. Voor Servicepunt71 bedraagt de drempel € 250.000. Servicepunt71 heeft een klein overschot op de rekening-

courant, en de kans is aanwezig dat Servicepunt71 moet gaat schatkistbankieren. De doelstelling is om te 

voorkomen dat tegoeden afgestort hoeven te worden door de tegoeden alternatief aan te wenden in het voordeel 

van Servicepunt71 en/of de deelnemers (bijvoorbeeld door een extra aflossingen op de lening, met lagere 

rentelasten als gevolg). De mogelijkheden worden momenteel geïnventariseerd. Voor 2013 zijn er nog geen 

gevolgen. Alle formele handelingen (bankrekening en documentatie) zijn inmiddels afgerond. 

Wet HOF 

De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is in voorbereiding. De wet vormt de vertaalslag van de normering 

zoals die in het aangepaste Stabiliteits- en Groeipact is afgesproken en beoogt aan de gemeenten een 

inspanningsverplichting op te leggen om te voldoen aan de afgesproken normen voor het EMU-saldo (maximaal 

tekort van 3% van het BBP). Het conceptwetvoorstel is in september ingediend bij de Tweede Kamer. Uit de 

ingediende wettekst blijkt dat de micronorm (norm per gemeente) is losgelaten en dat de macronorm (de sector 

gemeenten) leidend wordt. Per gemeente komt er wel een referentienorm, maar hier wordt geen toezicht op 

gehouden. Een nadere uitwerking van de wet HOF zal plaatsvinden in een uitvoeringsbesluit. Dit 

uitvoeringsbesluit is van belang omdat hierin de praktische uitvoering van de wet nader wordt vormgegeven.  

Eind januari 2013 heeft de VNG een onderhandelaarsakkoord bereikt met het kabinet over de praktische 

uitvoering, daarnaast zijn bij de behandeling van de wet HOF in de Tweede Kamer op 23 april 2013 een aantal 

amendementen en een motie aangenomen die de positie van de decentrale overheden verder verbetert. In de 

loop van 2013 zal de eerste kamer het wetvoorstel behandelen. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt de wet 

1 januari 2014 in werking.  
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Uit de eerste inventarisatie van het CBS blijkt het EMU tekort van de sector gemeenten binnen de norm blijft, 

daarnaast laat het EMU saldo van Servicepunt71 geen tekort zien. De inwerkingtreding van de Wet HOF heeft 

voor Servicepunt71 voorlopig geen directe gevolgen. 

Ontwikkelingen Servicepunt71 

Voor het afdekken van een incidenteel tekort aan liquiditeiten is in maart 2013 een kasgeldlening van 2 miljoen 

aangetrokken voor de periode van 1 maand. Voor de restant van het jaar wordt niet verwacht dat aanvullende 

(kortlopende) geldleningen aangetrokken hoeven te worden. 

Treasurybeheer en Treasurybeleid 

Het treasurystatuut van Servicepunt71 is op 21 december 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en begin 

2012 geïmplementeerd. Het daarin beschreven beleid geeft aan dat de financiële posities en het voorzien in de 

liquiditeitsbehoefte beheerd dienen te worden tegen zo laag mogelijk kosten, tegen de algemeen geldende 

rentevoet en tegen een aanvaardbaar risico. Hierbij moeten de interne en externe kosten voor het beheren van 

de geldstromen en de financiële posities beperkt worden. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur voor de 

uitvoering van de treasuryfunctie zijn gemandateerd aan de directeur van Servicepunt71.  

 

Risicoprofiel 

De deelnemende gemeenten dragen de kosten van Servicepunt71. Afspraken over de bevoorschotting zijn erop 

gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te 

voorkomen. Met andere woorden: door het aansluiten van de inkomende en uitgaande geldstromen op elkaar zal 

de financieringsbehoefte en het daarmee samenhangende renterisico gering zijn.  

Investeringen van Servicepunt71 worden gefinancierd met langlopende geldleningen die qua looptijd zoveel 

mogelijk overeenstemmen met de levensduur van de activa.  

Gezien de aard en activiteiten van Servicepunt71 is het risicoprofiel beperkt. Een kredietrisico, koersrisico en 

valutarisico worden niet gelopen. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt en de rente op lange termijn financiering is 

lager dan de raming waarmee in de meerjarenbegroting rekening is gehouden. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet betreft een norm aan de hand waarvan bepaald wordt of bij het aantrekken van geldmiddelen 

van derden gebruik gemaakt mag worden van kortlopende of langlopende leningen (Wet Fido).  

De kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de omvang van de begroting. In 2013 bedraagt de norm daarmee 

€ 2.422.000. Voor het bedrag van de kasgeldlimiet mag aan rekening-courantschuld en/of kortlopende 

geldleningen worden afgesloten. In het eerste en tweede tertaal is aan de kasgeldlimiet voldaan. 

 

Renterisico 

De renterisiconorm is een belangrijk kader om afwegingen te maken op het gebied van volume, looptijd en 

renteherzieningstermijnen van aan te trekken langlopende geldleningen. Met behulp van de renterisiconorm kan 

worden bepaald op welke wijze de langlopende financiering moet worden ingezet om de gevoeligheid van de 

begroting voor rentefluctuaties binnen de gestelde kaders te houden. De renterisiconorm is 20% van het 

begrotingstotaal. In 2013 bedraagt de norm daarmee € 5.599.000. Dreigen de verplichte aflossingen en 

renteherzieningen boven de renterisiconorm uit te komen, dan zullen nieuwe langlopende schulden (met de 

daarbij behorende lagere aflossingsverplichtingen) uitkomst moeten bieden. In 2013 wordt € 1 miljoen verplicht 

afgelost. Daarmee wordt voor 2013 aan de norm voldaan.  
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5.3 Bedrijfsvoering 

Formatie en bezetting  

 

FTE per Service-eenheid 

naar de stand per 31 augustus 2013 

Regulier
e 

Formatie 

Transitie
Formatie 

Totale 
Formatie 

Bezetting Saldo  

Programma 1 - ICT 38,4   38,4 33,0 5,4 

Programma 2 - Inkoop 10,5   10,5 11,3 -0,8 

Programma 3 - Financiën 92,7   92,7 91,1 1,6 

Programma 4 - HRM 56,6 3,0 59,6 53,2 6,4 

Programma 5 - Juridische Zaken 26,0   26,0 25,1 0,9 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 44,0   44,0 41,0 3,0 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsvoering 9,0   9,0 6,7 2,3 

TOTAAL FTE 277,1 3,0 (A) 280,1  (B) 261,2 (A-B) 18,9 

Niet vaste bezetting d.m.v. (externe) inhuur (C) 15,0 

Niet ingevulde formatie (= A – B - C ) 3,9  

Verhouding externe inhuur t.o.v. formatie ( C / A ) 5,4% 

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de formatie nagenoeg volledig wordt benut door bezetting met eigen 

personeel en externe inhuur. Het restant betreft voornamelijk lopende wervingen of geblokkeerde 

formatieplaatsen met het oog op aanstaande aanpassingen. 

 

(A) De formatie kent een vaste formatie en transitieformatie. De transitieformatie bestaat alleen nog bij HRM in 

2013 voor 3,0 fte en 2014 voor 1,0 fte. Vanaf 2014 is ook op de reguliere formatie een besparing ingeboekt, 

waardoor de totale formatie per 1-1-2016 komt op 246,6 fte. Dit betekent een te realiseren besparing van 33,5 fte 

in de komende 3 jaar. In aanloopperiode 2012 t/m 2015 is de totale formatiereductie 37,7 fte. 

 

(B) Afspraak binnen Servicepunt71 is dat externe inhuur binnen de formatiekosten van een functie moet blijven of 

gekoppeld is aan het transitiebudget. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand in verband met hogere externe 

tarieven voor drie dagen wordt ingehuurd in plaats van voor vijf dagen, om zodoende binnen budget te blijven.  

 

Mobiliteit 

Het BVO heeft in mei 2013 voor de 5 organisaties de visie op Mobiliteit & Flexibiliteit, met bijbehorende business 

case, vastgesteld. Een belangrijk en randvoorwaardelijk onderdeel hiervan is het per organisatie vorm geven van 

Strategische Personeelsplanning (SPP). Door zicht te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte per afdeling 

kan tijdig gestuurd worden op de optimale bezetting en tegelijkertijd doorontwikkeling van medewerkers. SPP, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van HR3P, is een eenvoudige en beproefde methode om dit samen met de 

betrokken leidinggevenden te doen. Servicepunt71 zet SPP in als managementtool.  

Uit een uitgevoerd onderzoek (businesscase) voor de vier gemeenten en Servicepunt71 blijkt dat gezamenlijk 

investeren de kosten die mobiel en flexibel maken van medewerkers met zich meebrengt kan beperken.  

De komende jaren zal er bij Servicepunt71 sprake zijn van een fors mobiliteitsvraagstuk, als gevolg van de 

taakstelling en verandering van werkzaamheden (onder andere als gevolg van digitalisering) waardoor functie 

eisen veranderen.  
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De actuele opbouw van het personeelsbestand van Servicepunt71 kan als volgt worden weergeven: 

 

Medezeggenschap 

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad (OR) is inmiddels goed in positie. Door en voor de OR is een visie en een missie 

opgesteld die in de komende periode nader uitgewerkt zullen worden. Deze visie en missie gebruikt de OR bij het 

formuleren van zijn standpunten, reacties en adviezen.  

De OR is o.a. betrokken bij het programma Doorontwikkeling, de BHV-organisatie (Bedrijfshulpverlening), het 

inrichten van de Interne Bedrijfsvoering, de Werkplannen en Mobiliteit& Flexibiliteit. De OR heeft in het afgelopen 

tertaal ingestemd met het informatiebeveiligingsbeleid, de sollicitatiecode en het opleidingsplan. 

 

Netwerk ondernemingsraden (NOR) 

Begin dit jaar is er een overleg gestart waarin de voorzitters van de ondernemingsraden van vijf organisaties 

gezamenlijk vergaderen met een coördinerend bestuurder (namens vijf organisaties). De bestuurder en de 

ondernemingsraden hebben in overleg bepaald om bij het harmoniseren van regelingen prioriteit te geven aan 

onderwerpen die voortkomen uit nieuwe landelijke wetgeving of vanuit het Landelijk Overleg Gemeentelijke 

Arbeidsvoorwaarden (het LOGA), de Werkkostenregeling, de Sollicitatiecode, het privacy- email- en 

internetreglement en het Statuut Informatiebeveiliging.  De NOR heeft een informerende en meningsvormende 

functie, de NOR informeert en adviseert de afzonderlijke ondernemingsraden die zelfstandig besluiten nemen. 

 

Georganiseerd overleg (GO) 

De werkgever mag geen wijziging in de arbeidsvoorwaarden vaststellen zonder dat hij daarover in het Landelijk 

Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) of in het GO overleg heeft gevoerd en daarover 

overeenstemming is bereikt. Op landelijke niveau vindt het overleg plaats in het LOGA, plaatselijk in het GO. Het 

GO overlegt niet inhoudelijk over wat in het LOGA is overeengekomen, tenzij dat door het LOGA is afgesproken. 

Het onderhandelingsresultaat van het LOGA wordt vastgelegd in de teksten in de CAR en de UWO.  

Voor Servicepunt71 geldt dat hier lokaal niet van afgeweken mag worden en dat het verplicht is om deze 

afspraken door te voeren. De werkgever volstaat in dat geval met een mededeling daarvan aan de 
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vakorganisaties. Met het GO zijn gesprekken in voorbereiding om te komen tot een voor Servicepunt71 

passende Sociaal Statuut. Een passend Sociaal Statuut is nodig om duidelijkheid aan de medewerkers te 

kunnen geven welke afspraken gelden in geval van reorganisaties en de taakstellingen te kunnen realiseren. 

Een reglement voor het GO en de afbakening van taken met de OR worden verder uitgewerkt. 

Huisvesting & kantoorconcept 

De klimaatinstallatie van het pand Tweelinghuis functioneert nog steeds niet optimaal. Op de verschillende 

afdelingen wordt overlast ondervonden van het binnenklimaat (te warm, te koud, te droog). Er is ondertussen een 

aantal stappen ondernomen. Met de verhuurder is een planning afgesproken om dit jaar nog de benodigde 

overige acties uit te voeren om de problemen op te lossen. 

Integriteitsonderzoek ICT 

Servicepunt71 heeft in het 2
e
 tertaal een onderzoek ingesteld naar aanleiding van signalen over mogelijke 

integriteitsschendingen bij de service-eenheid ICT. Direct na de ontvangst van de signalen heeft het 

management van Servicepunt71 in overleg met het bestuur bureau Hoffmann ingeschakeld om het onderzoek uit 

te voeren. Naar aanleiding van het onderzoek zijn passende personele maatregelen genomen en is juridische 

bijstand en tijdelijk waarnemend management ingehuurd.  

Automatisering 

Zaakgericht werken 

Zaakgericht werken is gekozen als methodiek voor het werken in Servicepunt 71. In het 2
e
 tertaal is een project 

gestart waarvan het resultaat moet zijn de oplevering van een volwaardig zaakinformatiesysteem met hierin een 

eerste beperkt aantal aangeboden zaaktypen. Het project omvat de technische implementatie van Decos 

software en de eerste inrichting van een beperkt aantal diensten, inclusief communicatie, opleidingen en 

inbeheername. Hierin wordt zoveel mogelijk parallel opgetrokken met de processen die vanuit het project 

Standaardisatie worden uitgerold. Omdat ook bij gemeenten gewerkt wordt met Decos vergemakkelijkt dit de 

onderlinge uitwisseling van documenten. 

Investeringen in uitvoering 

 

nr Bedragen x 1.000 euro 
Pro-

gramma 
Krediet 

BW per 

01/01/13 

Progn. 

uitgaven 

Progn. 

BW per 

31/12/13 

Afronding 

verwacht  

1 DMS 1. ICT 200 0 100 100 2014 

2 WP71 Aankoop hardware en inrichting servers  1. ICT 6.047 5.382 540 5.922 2013 

3 WP71 Klantsporen  1. ICT 1.926 1468 619 2.087 2013 

4 WP71 Microsoft licenties 1. ICT 911 586 281 867 2013 

5 Contractbeheersysteem 2. INK 50 5 45 50 2013 

6 Spendanalyse Applicatie 2. INK 20 0 20 20 2013 

7 Tendertool 2. INK 20 0 20 20 2013 

8 E-HRM 4. HRM 400 66 100 166 2015 

9 Verlof- en verzuimregistratie 4. HRM 40 0 40 40 2013 

10 Software Virtueel Serviceplein 7. DIR 60 0 60 60 2013 

  TOTAAL INVESTERINGEN   9.674 7.507 1.825 9.332   
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1. DMS. Dit krediet wordt gereserveerd voor de implementatie van zaaksgewijs werken. 

 

2 t/m 4. Werkplek71. Het project is afgerond. Aan het eind van het tweede tertaal is een eindrapportage 

opgesteld. Voor wat betreft de technische implementatie zijn gedurende het traject verbeterslagen toegepast op 

het Werkplek71 concept. Gezien de werk- en tijdsdruk zijn de gedane verbeteringen niet altijd volledig uitgewerkt, 

geïmplementeerd en gedocumenteerd. Deze restpunten zijn opgenomen in plan van aanpak “Verbeterplan ICT 

bedrijfsvoering”. 

De migratie van de klantsporen is gerealiseerd en de deelresultaten zijn opgeleverd. Uitzondering hierop is de 

Gemeente Leiderdorp. De verbeterslagen binnen Leiderdorp zullen alsnog uitgevoerd worden. Daarnaast is de 

BSGR nog niet gemigreerd naar de Werkplek71 omgeving. Gesprekken om te migreren lopen, dit valt buiten de 

scope van het oorspronkelijke krediet.  

Het totale project wordt financieel afgesloten binnen de budgettaire kaders. Dit is inclusief de bijstelling van het 

krediet naar aanleiding van de 1
e
 bestuursrapportage. 

Zowel binnen de deelprojecten klantsporen als hard- en softwarevervanging was sprake van een overschrijding 

op de post externe inhuur. Dit was het rechtstreekse gevolg van een aantal tegenvallers gedurende het project: 

 meer applicaties te migreren dan initieel geprognotiseerd (applicatielandschap bij gemeentes 

onvoldoende op orde) 

 afwijkend applicatielandschap DZB 

 complexiteit migraties als gevolg van afhankelijkheid met andere projecten (bv. GBI- Next) 

Op de aanbesteding van de hardware kon een voordelig resultaat worden ingeboekt. 

 

4 t/m 7 Softwaretools Inkoop. In het tweede halfjaar van 2013 worden de contractmanagementtool en tendertool 

vervangen. Ook zal een spendtool worden aangeschaft. 

 

8-9 E-Hrm. De aanbesteding van het personeel- en salarispakket wordt in 2013 afgerond. Afhankelijk daarvan 

worden nieuwe modulen (zoals declaraties en verzuim) in gebruik genomen. 

 

10 Software VSP. Vanuit de interne bedrijfsvoeringsfunctie zal dit krediet in 2013 worden aangewend om de 

werking van het digitale dienstverleningskanaal verder te ontwikkelen. 

 

NB Het nieuwe meerjareninvesteringsplan is opgenomen in hoofdstuk 6.5 Financiële positie. 

 

Onderhoud Kapitaalgoederen 

Voor de bedrijfsapplicaties zijn onderhoudsovereenkomsten met de leveranciers afgesloten, dit onderhoud 

behelst onder andere preventief en correctief onderhoud, gebruik van de helpdesk, aanpassingen in het kader 

van wet- en regelgeving en uitbreidingen van bestaande modules en actualisaties en verbeteringen. 

Alle installaties van het gehuurde pand Tweelinghuis zijn in onderhoudscontracten ondergebracht.  
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6. BATEN EN LASTEN EN FINANCIËLE POSITIE 

 

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. 

Een aantal technische begrotingswijzigingen is al in deze bestuursrapportage meegenomen, alsook de reeds 

eerder geautoriseerde mutaties van de begroting 2013.  

 

6.1 Ontwikkeling van de baten en lasten per programma 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

begroting 

2013 

Begrotings-

wijzigingen 

Aangepaste 

begroting 

2013 

Prognose 

rekening 

2013 

Prognose 

saldo 2013 

Lasten 8.899 354 9.253 9.410 -157 

Baten -680 -120 -800 -797 -3 

Programma 1 - ICT 8.219 234 8.453 8.613 -160 

Lasten 860 76 936 981 -45 

Baten 0 -50 -50 -50 0 

Programma 2 - Inkoop 860 27 887 932 -45 

Lasten 6.964 183 7.147 7.126 21 

Baten -120 -50 -170 -170 0 

Programma 3 - Financien 6.844 133 6.977 6.956 21 

Lasten 5.100 -33 5.067 4.896 171 

Baten -40 0 -40 0 -40 

Programma 4 - HRM 5.060 -33 5.027 4.896 131 

Lasten 1.934 63 1.997 1.899 97 

Programma 5 - Juridische Zaken 1.934 63 1.997 1.899 97 

Lasten 3.206 62 3.268 3.162 106 

Baten -2.183 0 -2.183 -2.183 0 

Programma 6 - Facilitaire Zaken 1.023 62 1.085 979 106 

Lasten 765 199 964 1.371 -407 

Programma 7 - Directie & Bedrijfsv. 765 199 964 1.371 -407 

Lasten 513 -688 -175 0 -175 

Baten -25.420 0 -25.420 -25.420 0 

Algemene Dekkingsmiddelen -24.907 -688 -25.595 -25.420 -175 

Lasten 202 3 205 0 205 

Onvoorzien 202 3 205 0 205 

Reserves 0 0 0 -285 285 

Reserves 0 0 0 -285 285 

Eindtotaal 0 0 0 -58 58 

 

In totaal wordt een totaal resultaat na bestemming verwacht van € 58.000 positief.  

De prognose van de saldi zijn bij de betreffende programmaonderdelen toegelicht. 
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6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten per kostentype 

 

(bedragen x € 1.000) 

Primitieve 

begroting 

2013 

Begrotings-

wijzigingen 

Aangepaste 

begroting 

2013 

Prognose 

rekening 

2013 

Prognose 

saldo 2013 

Personele lasten 17.437 724 18.162 18.262 -100 

Personele transitielasten 212 6 218 218 0 

Materiële lasten 7.405 -661 6.743 6.702 41 

Materiële transitielasten 0 0 0 789 -789 

Kapitaallasten 3.543 -3 3.539 2.875 664 

Inkoopvoordeel -153 153 0 0 0 

Totaal Lasten 28.443 220 28.663 28.846 -184 

Bijdragen deelnemers -27.603 -50 -27.653 -27.653 0 

Bijdragen derden -840 -170 -1.010 -967 -43 

Totaal Baten -28.443 -220 -28.663 -28.620 -43 

Onttrekking reserves 0 0 0 -789 789 

Storting reserves 0 0 0 504 -504 

Totaal Reserves 0 0 0 -285 285 

Eindtotaal 0 0 0 -58 58 

 

De prognose van de personele lasten is nagenoeg gelijk aan de begroting. Binnen de verschillende service-

eenheden bestaan wel afwijkingen. In paragraaf 6.3 is het voorstel opgenomen dit onderling te compenseren. 

 

De verwachting is dat ook op materiële lasten in z’n totaliteit geen grote afwijking zal gaan ontstaan. In paragraaf 

6.3 zijn een aantal specifieke afwijkingen opgenomen die leiden tot voorstellen van wijziging van de begroting.  

 

Materiële transitielasten waren niet in de begroting 2013 opgenomen. Financiering vindt plaats uit de daartoe 

bestemde reserve. Aan het Algemeen bestuur zal worden voorgesteld een bedrag hieraan te onttrekken. 

 

Op kapitaallasten ontstaat een voordeel van € 664.000. Dit ontstaat deels door een verlaging van de 

omslagrente van 4,5% naar 2,25% (€ 175.000). Daarnaast ontstaat een voordeel van € 200.000 door de 

eenmalige afwaardering van buiten gebruik gestelde activa in 2012 (dit is niet eerder in de begroting verwerkt in 

verband met het nog op te stellen meerjareninvesteringsplan). Tenslotte is vertraging in de uitvoering van enkele 

investeringskredieten een oorzaak. In paragraaf 6.3 wordt het voorstel toegelicht om dit bedrag in een nieuw te 

vormen reserve egalisatie kapitaallasten te storten. Uit het meerjareninvesteringsplan blijkt namelijk dat de 

kapitaallasten in de latere jaarschijven ontoereikend zijn om de kapitaallasten te dekken. Via de egalisatiereserve 

is dat wel mogelijk. 

 

Aan het Algemeen bestuur zal worden voorgesteld om € 789.000 te onttrekken aan de reserve transitie in 

verband met de verwachte uitgaven voor transitie in 2013.  

Aan het Algemeen bestuur zal worden voorgesteld om € 504.000 te storten in reserves. Hiervan is € 489.000 

bedoeld voor de nieuw te vormen reserve egalisatie kapitaallasten (kapitaallastenvoordeel € 664.000 minus het 

reeds eerder als rentevoordeel genomen € 175.000) en € 15.000 in de reserve flankerend beleid. 



 

- 44 - 
 

6.3 Bijsturingsvoorstellen 

Personele lasten 

De bij een aantal service-eenheden geprognotiseerde overschrijdingen kunnen worden opgevangen door 

voordelen bij andere service-eenheden. Er wordt actief gestuurd op het binnen budget blijven op het totaal van 

de personele budgetten. 

 

 Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Voorstel 

wijziging 

Programma 
   

Programma 1 - ICT Personele lasten Extra bezetting service desk 35 

Programma 3 – Financiën Personele lasten 
Externe inhuur vacature- en 

ziektevervanging 190 

Programma 4 – HRM Personele lasten Nvt 6 

Programma 5 - Juridische Zaken Personele lasten Vacaturevoordelen -72 

Programma 6 - Facilitaire Zaken Personele lasten Vacaturevoordelen -160 

Programma 7 - Directie & BV Personele lasten Nvt 1 

Mobiliteit 

In de paragraaf Bedrijfsvoering is aangegeven dat mobiliteit nodig is en kosten met zich zal brengen. Dit is 

gebaseerd op de reële verwachting dat vrijwillige mobiliteit en gewenste mobiliteit kwantitatief en kwalitatief niet 

met elkaar in balans zijn. De komende jaren zal er bij Servicepunt71 sprake zijn van een fors 

mobiliteitsvraagstuk, als gevolg van de taakstelling en verandering van werkzaamheden waardoor functie eisen 

veranderen. Een mogelijkheid om deze kosten (deels) te financieren is het verder opbouwen van de daartoe 

ingestelde bestemmingsreserve.  

 

Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Voorstel 
wijziging 

Programma 4 - HRM Materiële lasten Diverse kleinere budgetten -15 

Reserves Storting reserve Mobiliteit 15 

Nota Bene: Bij het instellen van de reserve is een plafond opgenomen van € 500.000. Storten van € 15.000 leidt 

tot het bereiken van dit plafond.  

Transitiebudget 

Van het oorspronkelijke transitiebudget resteerde ultimo 2012 € 1.270.000. Dit bedrag is opgenomen in de 

Reserve Transitie. De uitgaven bedragen in 2013 naar de huidige inschatting € 789.000. Dit betreffen enkele 

specifieke transitie-activiteiten binnen service-eenheden, en voor het grootste deel het gezamenlijke programma 

Doorontwikkeling. 

De resterende transitiebudgetten zijn in de jaren 2014 en 2015 benodigd om uitvoering te geven aan het 

programma Doorontwikkeling en zodoende de taakstellingen te kunnen realiseren. 
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 Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Voorstel 

wijziging 

Programma 1 – ICT Materiële transitielasten ICT verbeterplan 170 

Programma 2 - Inkoop Materiële transitielasten Herinrichting frontdesk 100 

Programma 3 - Financiën Materiële transitielasten 

Realisatie-agenda financiële 

kolom 73 

Programma 7 - Directie & BV Materiële transitielasten Programma doorontwikkeling 446 

Reserves Onttrekking reserve Transitie -789 

Kapitaallasten 

In het tweede tertaal is een nieuw meerjareninvesteringsplan opgesteld. Dit is toegelicht in paragraaf 5.3 

Bedrijfsvoering. Aan het Algemeen bestuur zal worden voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen. 

De onderuitputting op kapitaallasten, die in toekomstige jaren benodigd is om nadelen op kapitaallasten op te 

vangen, kan dan worden gestort in deze reserve. 

 

 Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Voorstel 

wijziging 

Programma 1 - ICT Kapitaallasten 

Verlaging omslagrente,  

Eenmalige afwaardering 2012,  

Uitstel in afronding kredieten 

Onderlinge verschuiving tussen 

programma’s 

-207 

Programma 2 - Inkoop Kapitaallasten -27 

Programma 3 - Financien Kapitaallasten -319 

Programma 4 - HRM Kapitaallasten -106 

Programma 5 - Juridische Zaken Kapitaallasten -1 

Programma 6 - Facilitaire Zaken Kapitaallasten 141 

Programma 7 - Directie & BV ng Kapitaallasten -145 

Algemene Dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Rentevoordeel 175 

Reserves Storting reserve Kapitaallasten 489 

Onderzoekskosten, juridische bijstand en waarnemend management 

Servicepunt71 heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van signalen over mogelijke 

integriteitsschendingen bij de service-eenheid ICT. Direct na de ontvangst van de signalen heeft het 

management van Servicepunt71 in overleg met het bestuur bureau Hoffmann ingeschakeld om het onderzoek uit 

te voeren. Naar aanleiding van het onderzoek is juridische bijstand en tijdelijk waarnemend management 

ingehuurd. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de post Onvoorzien, die in de begroting is 

opgenomen voor uitgaven die als onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt, en niet elders in de 

begroting zijn opgenomen. 

 

 Programma Kostentype Oorzaak afwijking 
Voorstel 

wijziging 

Programma 1 - ICT Personele lasten 

Tijdelijk waarnemend 

management 100 

Programma 2 - Inkoop 
Materiele lasten 

Onderzoekskosten en  

juridische bijstand 105 

Onvoorzien Materiele lasten Begrotingspost -205 
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6.4 Technische wijzigingsvoorstellen 

 

In de tabellen in deze bestuursrapportage is een aantal begrotingswijzigingen benoemd en ten behoeve van het 

inzicht een aantal technische begrotingswijzingen al verwerkt. Deze wijzigingen zullen alsnog ter autorisatie aan 

het Algemeen Bestuur worden aangeboden.  

Het gaat om verwerking van formatiewijzigingen, kleinere correcties en herrubriceringen (tussen programma’s of 

binnen programma’s tussen kostencategorieën). 

 

6.5 Financiële positie 

 

In de financiële positie van de begroting wordt in de regel het meerjareninvesteringsplan opgenomen. Dit is in 

eerdere begrotingen nog niet volledig gelukt omdat onder andere het assetmanagement bij ICT nog niet volledig 

op orde was en er geen goed beeld was omtrent de staat van de ‘overgenomen inboedel’. 

Inmiddels is dit wel gelukt en ontstaat het volgende meerjarenbeeld over de investeringen: 

 

Investeringplan 

Bedragen x € 1.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Cognos 0 0 0 0 250 0 0 250 

Decade 0 15 0 0 1.400 0 0 1.415 

Tangelo 0 0 0 0 40 0 0 40 

Argentis 0 0 0 0 25 0 0 25 

Financiën totaal 0 15 0 0 1.715 0 0 1.730 

Bladecenters 0 70 70 140 0 0 0 280 

Databases Oracle en SQL 150 0 0 0 0 150 0 300 

Housing 25 20 0 0 0 0 0 45 

Network active componenten 0 160 0 40 605 0 70 875 

Printers 0 0 0 200 0 0 0 200 

Security 0 150 0 90 350 0 0 590 

Servers 60 170 170 170 170 170 170 1.080 

Software 0 125 0 0 0 0 0 125 

Storage & back-up 0 700 0 90 90 0 250 1.130 

Telefonie 10 65 600 10 10 10 10 715 

Verbeterplan, aanvullend 162 285 0 0 0 0 0 447 

Werkplekken 0 320 0 520 1.090 0 0 1.930 

ICT totaal 407 2.065 840 1.260 2.315 330 500 7.717 

Eindtotaal 407 2.080 840 1.260 4.030 330 500 9.447 

 

Het algemeen bestuur zal worden voorgesteld om de kredieten uit de jaarschijf 2013 te voteren en de kredieten 

uit de jaarschijf 2014 voor € 1.080.000 aanvullend te voteren (via de begroting 2014 is eerder € 1.000.000 aan 

vervangingsinvesteringen gevoteerd). 

De kapitaallasten die voortvloeien uit dit investeringsplan zijn afgezet tegen de kapitaalasten die in de 

meerjarenbegroting zijn opgenomen. 
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Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kapitaallastenvoordelen uit de jaren 2013 en 2014 nodig zijn om de 

kapitaallastennadelen in de jaren 2015 en 2016 te dekken. Bij de begroting 2015 zullen ook de jaarschijven 2017 

en 2018 in het overzicht worden betrokken. 

 

Kapitaallasten in meerjaren perspectief 

Bedragen x € 1.000  2013 2014 2015 2016 

Kapitaallasten begroting 2014 3.539 3.489 3.386 3.386 

Kapitaallasten investeringsplan 2.875 2.978 3.571 3.537 

Verschil 664 511 -186 -151 

Afdekken ingeboekt rentevoordeel -175 -175 -175 -175 

Restant verschil (egaliseren via reserve kapitaallasten) 489 336 -361 -326 

Cumulatief saldo Reserve egalisatie kapitaallasten 489 826 465 138 

 

6.6 Reserves en voorzieningen 

 

In 2012 zijn een tweetal bestemmingsreserves ingesteld: 

 

De bestemmingsreserve Transitie heeft als doel om het uitvoeren van transitie-activiteiten gedurende de 

opbouwfase van Servicepunt71 te financieren. Per 1 januari 2013 heeft de reserve een stand van € 1.270.000. 

De uitgaven in 2013 zijn geraamd op circa € 789.000 (resterende uitgaven vinden plaats in 2014 en 2015).  

Dit bedrag wordt besteed om de reeds ingeboekte kwalitatieve en financiële doelstellingen te kunnen realiseren. 

Momenteel wordt binnen het programma Doorontwikkeling gezamenlijke bedrijfsvoering gewerkt aan een 

gedetailleerde meerjaren-uitgavenplanning. Via de reguliere budgetcyclusproducten wordt dan meerjarig 

gerapporteerd op voortgang en worden voorstellen gedaan voor eventuele bijstelling van raming en/of dekking. 

Het uitgangspunt hierbij is dat Servicepunt71 de transitie-activiteiten dekt binnen de huidige vastgestelde 

meerjarenbegroting. 

 

De bestemmingsreserve Flankerend Beleid heeft als doel om maatregelen gericht op mobiliteit van medewerkers 

te financieren. Na de jaarwisseling wordt een bestedingsplan opgesteld naar aanleiding van de strategische 

personeelsplanning, waarin kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het verwacht en beoogd 

personeelsverloop worden betrokken.  

Bij het instellen van de reserve is een plafond opgenomen van € 500.000. Storten van € 15.000 leidt tot het 

bereiken van dit plafond.  

 

In het meerjarenbeeld ontstaan voor- en nadelen die per saldo meerjarig in evenwicht zijn met de bestaande 

begroting. Via een egalisatiereserve kunnen deze voor- en nadelen met elkaar verrekend worden. Aan het 

Algemeen bestuur zal worden voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen. De onderuitputting op 

kapitaallasten, die in toekomstige jaren benodigd is om nadelen op kapitaallasten op te vangen, kan dan worden 

gestort in deze reserve. 
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Afdeling:

  

Control  Leiderdorp, 10-12-2013 

Onderwerp: verordening onderzoeken 

doelmatigheid en 

doeltreffendheid 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van B&W, nr. 15 d.d. 10 december 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 20 januari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 213a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Leiderdorp 2014. 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Doelmatigheid: 

 de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd 

met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk 

resultaat wordt bereikt. 

b. Doeltreffendheid: 

 de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid 

daadwerkelijk worden behaald. 

 

Artikel 2. Onderzoeksplan 

1. Het college stelt ieder jaar een onderzoeksplan vast voor de in het daarop volgende jaar te 

verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college 

gevoerde bestuur. 

2. In het onderzoeksplan worden per uit te voeren onderzoek de volgende aspecten globaal 

aangegeven: 

a. het object van onderzoek, 

b. de reikwijdte van het onderzoek, 
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c. de onderzoeksmethode, 

d. doorlooptijd van het onderzoek, 

e. de wijze van uitvoering. 

3. In het onderzoeksplan wordt, indien van toepassing, aangegeven welke budgetten in de begroting 

zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken. 

4. Het onderzoeksplan wordt door het college ter kennisname aan de raad, en de rekenkamer, 

aangeboden. 

 

Artikel 3. Voortgang onderzoeken 

Het college rapporteert in de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid 

en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten. 

 

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking 

1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat 

tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor 

verbeteringen. 

2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van 

verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering de nodige maatregelen. 

3. De rapportages en plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad, en de 

rekenkamer, aangeboden. 

 

Artikel 5. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking. De 

verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leiderdorp 2004 wordt 

ingetrokken op de dag van in werking treden van deze verordening. 

 

Artikel 6. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid gemeente Leiderdorp 2014”. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 3 februari 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Control  Leiderdorp, 10-12-2013 

Onderwerp: verordening onderzoeken 

doelmatigheid en 

doeltreffendheid 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de 
gemeente Leiderdorp. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De raad stelt conform artikel 213a van de Gemeentewet de regels vast voor het 

door c.q. namens het college uit te voeren onderzoek naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De huidige (eerste) 

verordening dateert uit 2003. De afgelopen tien jaar is ervaring opgedaan met het 

uitvoeren van de nodige onderzoeken. 

 

De huidige verordening (artikel 2 onderzoeksfrequentie) verplicht het college om 

jaarlijks twee onderzoeken uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van (delen van) programma’s en/of paragrafen en daarnaast de doelmatigheid te 

onderzoeken van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en 

de uitvoering van taken door de gemeente, waarbij iedere gemeentelijke 

organisatie-eenheid en gemeentelijke taak minimaal eens in de vijf jaar in zijn 

geheel aan een dergelijke toets moet zijn onderworpen. 

 

De afgelopen jaren zijn binnen de gemeente Leiderdorp diverse onderzoeken en 

controles uitgevoerd. De onderzoeken die specifiek op grond van de verordening 

naar de doelmatigheid en doeltreffendheid zijn uitgevoerd, maken hier slechts 

onderdeel van uit. Zo vinden er regelmatig evaluaties plaats bij het actualiseren van 

bestaande beleidsnota’s, worden er klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, 
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organisatie-ontwikkeltrajecten waarbij de gehele organisatie tegen het licht wordt 

gehouden en vinden er jaarlijks verbijzonderde interne controles plaats op alle 

financieel belangrijke processen. Ook de rekenkamer van Leiderdorp voert 

regelmatig onderzoeken uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Deze 

laatste onderzoeken vinden echter niet plaats in opdracht van het college maar in 

opdracht van de raad. 

 

Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk om precies per jaar en per cyclus van vijf 

jaar te voldoen aan de onderzoeksfrequentie, zoals die op dit moment in de 

verordening in artikel 2 is vastgelegd. Het voorstel is om in de nieuwe verordening 

niet meer uit te gaan van een vooraf bepaalde onderzoeksfrequentie, maar jaarlijks 

uit te gaan van het op te stellen en vast te stellen onderzoeksplan. 

 

In het onderzoeksplan wordt jaarlijks de noodzakelijkheid en wenselijkheid van het 

aantal uit te voeren specifieke onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur bepaald. Dit in 

samenhang met en aansluitend op de overige onderzoeken en controles die dat 

jaar binnen de gemeente Leiderdorp worden uitgevoerd, rekening houdend met de 

beschikbare capaciteit en middelen. 

 

Jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de onderzoeken. Dit vindt 

plaats via de rapporten met bevindingen en conclusies die naar aanleiding van de 

onderzoeken worden opgeleverd maar ook door middel van de verklaring over de 

mate van in control zijn, die sinds dit jaar als afzonderlijk hoofdstuk van de 

jaarrekening in het jaarverslag wordt opgenomen (in control statement). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De raad heeft de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid voor 

de eerste maal op 15 december 2003 vastgesteld bij de invoering van het dualisme 

en het toen nieuwe artikel 213a van de Gemeentewet. Het eerste onderzoeksplan 

voor 2005 werd eind 2004 door het college vastgesteld en ter informatie aan de 

raad en rekenkamer voorgelegd. 
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In 2005 heeft de gemeente Leiderdorp samen met de gemeenten Oegstgeest en 

Voorschoten de regionale auditpool opgericht voor het uitvoeren van onderzoeken 

naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. In de jaren 2005 t/m 2009 zijn vanuit de 

regionale auditpool steeds twee onderzoeken per gemeente per jaar uitgevoerd. 

Eind 2009 is de auditpool met Oegstgeest en Voorschoten gestopt. Dit vanwege de 

lastige coördinatie, de soms mindere kwaliteit van de opgeleverde onderzoeken en 

het steeds moeilijker kunnen motiveren van medewerkers uit de eigen organisatie 

voor deelname aan de auditpool (hoge werkdruk en andere prioriteiten). 

 

In de jaren 2010 en 2011 heeft het cluster Control steeds één onderzoek 

uitgevoerd. In 2012 en 2013 zijn de specifieke onderzoeken naar de doelmatigheid 

en doeltreffendheid niet meer uitgevoerd. Dit als gevolg van de vorming van 

Servicepunt71 en het ontbreken van de nodige capaciteit binnen de eigen 

organisatie. Dit is voor beide jaren ook aangegeven in het Controleplan voor 

Leiderdorp. 

 

In de afgelopen twee jaar is gezocht naar alternatieven en mogelijkheden om toch 

weer een aantal specifieke onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

uit te kunnen voeren. De deelname van de gemeente Leiderdorp aan de auditpool 

van de gemeente Leiden is hiervan het resultaat (met ingang van januari 2014). Op 

basis van deze samenwerking is het mogelijk om in ieder geval één specifiek 

onderzoek per jaar uit te voeren. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Alle beleidsvelden kunnen object van onderzoek zijn. 

 

2 Beoogd effect 

Actualiseren van de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur en daarmee 

de regels te stellen voor het periodiek onderzoek in samenhang met en aansluitend op de 

overige onderzoeken en controles die binnen Leiderdorp worden uitgevoerd. 
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3 Argumenten 

1.1 De onderzoeksfrequentie niet meer vast te leggen in de verordening zelf. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het niet gemakkelijk is om precies per jaar en per 

cyclus van vijf jaar te voldoen aan de onderzoeksfrequentie, zoals die op dit moment in de 

verordening in artikel 2 is vastgelegd. Voorgesteld wordt om in de nieuwe verordening 

geen vaste onderzoeksfrequentie meer op te nemen.  

 

1.2 Het onderzoeksplan geeft jaarlijks het overzicht van de uit te voeren onderzoeken. 

Jaarlijks worden de uit te voeren onderzoeken in het door het college vast te stellen 

onderzoeksplan vastgelegd. Het onderzoeksplan wordt ter kennisname aan de raad en 

rekenkamer aangeboden. Daarbij wordt het aantal per jaar uit te voeren specifieke 

onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde 

bestuur bepaald in samenhang met en aansluitend op de overige onderzoeken en 

controles die dat jaar binnen de gemeente Leiderdorp worden uitgevoerd, rekening 

houdend met de beschikbare capaciteit en middelen. 

Voor de komende jaren zal in het onderzoeksplan in ieder geval één specifiek onderzoek 

naar de doelmatigheid en doeltreffendheid worden opgenomen. Deze onderzoeken 

worden uitgevoerd door de samenwerking van de gemeente Leiderdorp met de auditpool 

van de gemeente Leiden. Vanuit Leiderdorp worden hiervoor de komende twee jaar drie 

medewerkers voor ieder 150 uur per jaar beschikbaar gesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er is geen afzonderlijk budget c.q. post in de begroting opgenomen voor het uitvoeren van 

de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Zie ook onder 7. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het uitvoeren van de onderzoeken in het kader van de verordening onderzoeken naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, is in de 

begroting van de gemeente Leiderdorp nooit een afzonderlijk budget opgenomen. Ook de 
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uren die met ingang van 2014 zullen worden ingezet voor de deelname aan de auditpool 

met de gemeente Leiden (450 uur), zijn niet specifiek in de begroting voor 2014 geraamd. 

De voor de auditpool benodigde uren zullen vanuit de huidige capaciteit worden ingezet. 

 

Over twee jaar zal de deelname van Leiderdorp aan de auditpool van Leiden worden 

geëvalueerd. Op dat moment zal ook worden gekeken naar de noodzaak en/of 

wenselijkheid van het structureel extra in de begroting opnemen van de voor de 

onderzoeken benodigde uren en/of andere middelen. 

 

8 Evaluatie 

Over twee jaar zal de deelname van de gemeente Leiderdorp aan de auditpool van Leiden 

worden geëvalueerd. Hierin kan de evaluatie van de verordening worden meegenomen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 19-11-2013 

Onderwerp:  Verordening Regionale 

Commissie Bezwaarschriften 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2013i01784 van 19 november 

2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 20 januari 2014; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de navolgende: 
 
VERORDENING REGIONALE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN  
SERVICEPUNT71 – GEMEENTE LEIDERDORP 2014 
 
 
 
Artikel 1   Begripsbepaling 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Awb:   de Algemene wet bestuursrecht  
b. Bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en een 

besluit dient te nemen op het bezwaar 
c. College:  het college van burgemeester en wethouders 
d. Commissie:  de Regionale Commissie Bezwaarschriften Servicepunt71 
e. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van Servicepunt71 
f. Indiener:  degene die een bezwaarschrift indient 
g. (vice)Voorzitter:  de als zodanig benoemde (vice)voorzitter van de Commissie 
h. Zittingsvoorzitter: de voorzitter, vice voorzitter of een commissielid, die fungeert als 

dagvoorzitter op een zitting  
 
 
Artikel 2  Taak 
1. Er is een Commissie ter advisering ten aanzien van de beslissingen op bezwaren tegen 

besluiten van de gemeenteraad, het College en de burgemeester.  
2. De Commissie is niet bevoegd ten aanzien van: 

- bezwaarschriften ingediend tegen besluiten op grond van een gemeentelijke 
belastingverordening; 
- bezwaarschriften betreffende een personele aangelegenheid;  
- bezwaarschriften die door de bestuursorganen op een andere wijze worden afgedaan.  
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3. De Commissie kan tevens adviseren over bezwaarschriften gericht aan bestuursorganen 
bedoeld in artikel 1:1 van de Awb, die geen deel uitmaken van de onder het eerste lid genoemde 
bestuursorganen.  

4. Naast het horen en adviseren omtrent een bezwaar door de Commissie kan, met betrekking tot 
door het College bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, 
het horen ambtelijk plaatsvinden. Deze categorieën betreffen niet bezwaarschriften tegen 
raadsbesluiten. Die worden steeds door de Commissie behandeld. 

 
 

Artikel 3   Samenstelling Commissie 
1. De Commissie bestaat uit een Voorzitter, een Vicevoorzitter en een voldoende aantal leden. 
2. De Voorzitter, Vicevoorzitter en de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 

Dagelijks Bestuur.  
3. De functies van Voorzitter, Vicevoorzitter en lid zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

gemeenteraad of met het ambt van burgemeester of wethouder van de in artikel 2, eerste en 
derde lid genoemde gemeenten, leden van het Dagelijks Bestuur, ambtenaarschap dan wel 
werkzaam zijn, alsmede ambtenaarschap dan wel werkzaam zijn geweest in de voorafgaande 
twee jaar, onder verantwoordelijkheid van één van de genoemde bestuursorganen.  

4. De benoeming van de Voorzitter, Vicevoorzitters en de leden van de Commissie is gebaseerd op 
de deskundigheid en onafhankelijkheid van de kandidaat of kandidaten. 

5. De Voorzitter, de Vicevoorzitter en de leden: 
a. kunnen op elk moment ontslag nemen; 
b. blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien. 

 
  

Artikel 4   Secretaris 
De Commissie wordt ondersteund door één of meerdere secretarissen die door het Dagelijks Bestuur 
worden benoemd. 
 
Artikel 5   Vooronderzoek 
1. De Zittingsvoorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de Commissie bij 

deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting 
te verschijnen. 

2. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging nodig van het betrokken 
Bestuursorgaan. 

3. De kosten voor de inzet van een deskundige worden apart in rekening gebracht bij het 
desbetreffende  Bestuursorgaan.  

 
 
Artikel 6   Hoorzitting 
1. De hoorzitting is openbaar. 
2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen de deuren worden gesloten indien de 

Zittingsvoorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een 
belanghebbende daartoe een verzoek doet. Indien de Commissie vervolgens beslist dat 
gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de 
zitting plaats met gesloten deuren. 

3. Per hoorzitting bestaat de Commissie ten minste uit een Zittingsvoorzitter en twee leden 
genoemd onder artikel 3. Voor het houden van de hoorzitting is vereist dat de meerderheid van 
het aantal leden, waaronder in ieder geval de Zittingsvoorzitter, ter zitting aanwezig is. 

4. De (vice)Voorzitter, onderscheidenlijk de Zittingsvoorzitter beslist over de toepassing van artikel 
7:3 van de Awb. 

5. De Zittingsvoorzitter is belast met de leiding van de hoorzitting en zorgt voor de handhaving van 
de orde ter zitting.  

6. De Zittingsvoorzitter en de leden van de Commissie nemen geen deel aan de behandeling van 
een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 
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Artikel 7   Beraadslaging en advies 
1. De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen 

advies. 
2. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij 

een stemming de stemmen staken beslist de stem van de Zittingsvoorzitter. Van een 
minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien de minderheid dat verlangt. 

3. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het 
bezwaarschrift. 

4. Het advies wordt ondertekend door de Zittingsvoorzitter en de betrokken secretaris. 
5. Gelijktijdig met het uitbrengen van het advies aan het Bestuursorgaan wordt het advies 

toegezonden aan de Indiener. 
 
Artikel 8  Bemiddeling 
De Commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt.  
 

 

Artikel 9   Plenaire vergadering en jaarverslag 
1. Tenminste éénmaal per jaar vergadert de Commissie plenair; 
2. De Commissie brengt jaarlijks aan de Bestuursorganen van de gemeente verslag uit over haar 

werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. 
 
 
Artikel 10  Vergoeding 
De Zittingsvoorzitter en Commissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De 
hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.  
 
 
Artikel 11   Beëdiging  
De (vice)Voorzitter en leden van de Commissie leggen zo spoedig mogelijk nadat zij door het Dagelijks 
Bestuur zijn benoemd in handen van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de volgende eed 
(verklaring of belofte) af: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot (vice)Voorzitter / lid van de Commissie benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd.  
 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)”.  
 
 
Artikel 12   Zittingsduur 
De (vice)Voorzitter en de leden van de Commissie bedoeld in artikel 3, eerste lid worden bij eerste 
benoeming benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na afloop van die termijn terstond één 
maal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

 
 

Artikel 13  Overgangsbepaling 
Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, maar nog niet zijn 
behandeld, worden behandeld overeenkomstig deze Verordening. 
 
 
Artikel 14   Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Commissie Bezwaarschriften 
Servicepunt71”. 
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Artikel 15  Inwerkingtreding 
Deze Verordening treedt na publicatie in werking met ingang van 1 juli 2014 dan wel zoveel later als de 
(vice)Voorzitter en leden van de Commissie zijn benoemd. Op deze datum wordt de Verordening 
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp 2011  ingetrokken. 
 
 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 3 februari 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-11-2013 

Onderwerp:  Verordening 

Bezwarencommissie 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1.   De Verordening Regionale Commissie Bezwarenschriften Servicepunt71 – Leiderdorp 

2014 vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

Servicepunt71 (SP71) voert het secretariaat van o.a. de vier bezwaarcommissies van de vier SP71-

gemeenten. In lijn met de zes doelstellingen in het Bedrijfsplan en de landelijke ontwikkelingen 

(ambtelijk horen en informele aanpak) heeft de service eenheid Juridische Zaken (SE JZ) 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de efficiency en kwaliteit te verhogen in de 

bezwaardienstverlening. Dit heeft geresulteerd in bijgaand ambtelijk advies van Servicepunt71 (SE 

JZ) d.d. 30 oktober jl. 

 

Op basis van het Advies Doorontwikkeling bezwaarafhandeling heeft het Bedrijfsvoeringsoverleg 

(hierna: BVO) op 30 oktober jl. positief geadviseerd met betrekking tot de instelling per 1 juli 2014 

van een regionale bezwaarcommissie voor de vier gemeenten in combinatie met (in bepaalde 

categorieën) ambtelijk horen bij bezwaren tegen collegebesluiten en de informele aanpak (bellen bij 

bezwaar) door Servicepunt71 (SE JZ). Ook het dagelijks bestuur SP71 heeft ingestemd met het 

voorleggen van dit voorstel - in gelijkluidende vorm - aan ieders college van B en W en vervolgens 

de gemeenteraad (conform planning zoals opgenomen in bijlage 1 van het advies).  

 

Uit het advies volgt dat de voorgestelde maatregelen tot doorontwikkeling kunnen leiden tot 

efficiency, kostenbesparingen, verminderen kwetsbaarheid en verhoging kwaliteit. Er wordt op dit 

moment niet volledig of structureel gebruik gemaakt van deze maatregelen. Op basis van een 

rekenmodel is een inschatting gegeven van de mogelijke besparingen per gemeente. Dit is 

uitdrukkelijk op basis van aannames, die in het vervolgtraject in samenwerking met de gemeente 

worden gemonitord en geëvalueerd. Twee jaar na het ingaan van Fase 1 (1 juli 2016) kan worden 

bezien in welke mate de maatregelen effect hebben. 
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In de thans voorliggende verordening wordt geregeld: 

- Naam; Voorgesteld wordt de commissie de ‘Regionale Commissie voor de Bezwaarschriften 

Servicepunt71-Leiderdorp 2014’ te noemen. Hiermee komt tot uitdrukking dat het een commissie 

binnen de regionale samenwerking betreft en blijft de verordening herkenbaar als zijnde de 

verordening van de gemeente; 

- Taken; de taken van de commissieleden worden benoemd, deze zijn vergelijkbaar met de huidige 

verordening. Voor de formulering van de artikelen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 

VNG-modelverordening; 

Leiderdorp: met het uniform werken binnen de bezwaarbehandeling wordt voorgesteld voor wat 

betreft beroepschriften tegen kwijtschelding aan te sluiten bij de werkwijze van de andere SP71-

gemeenten. Deze beroepschriften worden niet (allen) via de bezwaarcommissie behandeld. 

Gezien de aard van de beroepschriften (eenvoudig en weinig beleidsruimte) kunnen deze door 

SE JZ ambtelijk gehoord gaan worden. 

- Ambtelijk horen; In de aanhef van de verordening staat aangegeven dat de gemeenteraad, het 

college en de burgemeester ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft besluit de 

verordening vast te stellen. Het college is bevoegd om te bepalen op welke wijze 

bezwaarmakers (in geval van bezwaren tegen besluiten van het college) worden gehoord. Om 

op transparante wijze aan een ieder te laten zien dat ambtelijk horen mogelijk is, wordt 

voorgesteld dit duidelijk in de verordening op te nemen. Derhalve is ten behoeve van de 

(bredere) invoering van ambtelijk horen opgenomen dat het college categorieën kan aanwijzen 

van bezwaarschriften, die ambtelijk zullen worden gehoord. Dit met uitzondering van 

bezwaarschriften tegen raadsbesluiten, deze zullen zoals ook nu het geval is, door de 

Commissie worden behandeld; 

- Benoeming; op basis van het aantal te verwachten zittingen op jaarbasis worden naast de  

voorzitter en vicevoorzitter voldoende commissieleden benoemd. In de implementatiefase is het 

voorstel ten behoeve van de werving en benoeming van de (vice)voorzitter en commissieleden 

nauw samen te werken met de gemeenten en hiertoe een bestuurlijke begeleidingscommissie in 

het leven te roepen. Deze begeleidingscommissie wordt betrokken bij het opstellen van het 

gewenste profiel en de werving van de (vice)voorzitter en leden van de bezwarencommissie.  

De (vice)voorzitter en commissieleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar, die 

éénmaal met nog eens vier jaar is te verlengen. In de implementatie zal worden meegenomen 

dat voor de huidige commissieleden vanzelfsprekend de mogelijkheid bestaat te solliciteren naar 

lidmaatschap in de op te richten commissie. 

- Bemiddeling; in de verordening is een artikel toegevoegd waarin opgenomen staat dat de 

Commissie aandacht heeft voor mogelijkheden om zaken in der minne te schikken. Dit strookt 

met het gedachtegoed van de informele aanpak. 
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- Vergoeding; de vergoeding van de (vice)voorzitter en commissieleden wordt vastgesteld door het 

dagelijks bestuur van Servicepunt71. Om dit te bewerkstelligen zal de Verordening geldelijke 

voorzieningen raadsleden en commissieleden nog moeten worden aangepast. 

- Overgangsregeling; in de verordening is een overgangsregeling opgenomen. Bezwaarschriften die 

voor de inwerkingtreding van de verordening zijn ingediend, maar nog niet zijn behandeld, 

worden behandeld overeenkomstig de nieuwe verordening. 

- Inwerkingtreding; voorgesteld wordt de verordening in werking te laten treden met ingang van 1 juli 

2014. De verwachting is dat de oprichting van de Commissie binnen vijf à zes maanden kan 

worden afgerond. Voor het geval de oprichting iets langer duurt (dat is echter niet de 

verwachting) is opgenomen dat de verordening ook later in werking kan treden, namelijk per 

benoeming (vice)voorzitter en commissieleden. Op deze wijze treedt de verordening in werking 

wanneer de commissie daadwerkelijk is ingeregeld. Uiteraard zal hiertoe het nodige richting de 

burgers worden gecommuniceerd. 

 
2 Beoogd effect 

Behalen doelstellingen zoals vastgesteld in het Bedrijfsplan SSC Leidse Regio, zoals dit door de 

vier raden in 2010 is vastgesteld. Door een uniforme en innovatieve werkwijze binnen de shared 

bedrijfsvoering af te spreken op gebied van bezwaarbehandeling kan de noodzakelijke 

efficiencyslag (verlagen kosten, verhogen kwaliteit) worden gerealiseerd. Om de regionale 

commissie te bewerkstelligen wordt binnen de vier gemeenten eenzelfde Verordening Regionale 

Commissie Servicepunt71 vastgesteld. 

 
 

3 Argumenten 

De nieuwe voorgestelde werkwijze vergt een aanpassing van de verordening op de 

bezwaarschriften. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een nieuwe en 

uniforme verordening ter oprichting van een regionale commissie bezwaarschriften. Beoogd wordt 

per 1 juli 2014 met de regionale commissie van start te gaan. Per inwerkingtreding van de nieuwe 

verordening wordt de huidige verordening ingetrokken. 

 
Belangrijk aandachtspunt is de bemensing van de bezwaarcommissie. In goed overleg met de vier 

gemeenten zal hiertoe een bestuurlijke begeleidingscommissie worden opgericht en een voorstel 

worden uitgewerkt. De implementatie, monitoring en evaluatie van de resultaten van de nieuwe 

maatregelen moeten tevens verder uitgewerkt worden. Hiertoe wordt een plan opgesteld en een 

ambtelijke begeleidingscommissie in het leven geroepen, waarin iedere gemeente is 

vertegenwoordigd.  

 

Als richtlijn zullen de nieuwe (vice)voorzitter en commissieleden onder andere aan de volgende 

punten moeten voldoen:  
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� voldoen aan minimale kwaliteitseisen;  

� onafhankelijk en deskundig; 

� de verschillende regelgeving en couleur locale van de vier gemeenten zich in korte tijd eigen 

maken en deze inhoudelijk begrijpen; 

� in kort tijdsbestek kunnen schakelen tussen de verschillende regelgeving en couleur locale 

van de vier gemeenten; open staan voor en een intrinsieke positieve houding tegenover de 

ontwikkelingen betreffende ”Prettig Contact met de overheid” van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

 

Tevens is aandacht voor continuïteit in de regionale bezwarencommissie en korte lijnen binnen de 

commissie en met het secretariaat van belang. De voorzitters en commissieleden zullen bekend 

gemaakt worden met de (inhoudelijke) couleur locale van de vier gemeenten.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen. 
 
 

5 Milieu 

geen. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Huidige bezwarencommissie; 
Indien wordt ingestemd met de instelling van een regionale bezwarencommissie, dan zal vanuit de 

gemeente tevens aandacht besteed moeten worden aan communicatie richting de huidige 

commissie. Tevens heeft dit tot gevolg dat per 1 juli 2014 (dan wel zoveel later als de nieuwe (vice) 

voorzitter en commissieleden worden benoemd) van de huidige voorzitter(s) en commissieleden - in 

het merendeel van de gevallen voor afloop van hun termijn - afscheid moet worden genomen (naar 

eigen invulling en gebruik van de gemeente) en eervol ontslag zal worden verleend. Voor de huidige 

voorzitter(s) en commissieleden bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid te solliciteren naar 

lidmaatschap in de op te richten regionale bezwarencommissie.  

 

Aan de huidige commissie bezwaar- en beroepschriften is gevraagd wat zij vinden van de 

ontwikkeling. De commissie heeft aangegeven de doorontwikkeling te begrijpen.  

 

Informeren betrokkenen; 
In de implementatiefase zal uitdrukkelijk tijd en aandacht worden gegeven aan het informeren van 

en afstemmen met betrokkenen bij het bezwarenproces. Medewerkers binnen de gemeentelijke 

organisatie worden geïnformeerd over de doorontwikkeling en met medewerkers die met bezwaren 
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te maken hebben worden afspraken gemaakt over het werkproces vanaf binnenkomst van een 

bezwaar. 

Richting burgers/bedrijven/instellingen zal gecommuniceerd worden dat een regionale commissie 

wordt opgericht, die over bezwaren gaat adviseren en wanneer de commissie van start gaat. 

Daarbij wordt tevens aangegeven dat bezwaarmakers gebeld gaan worden bij binnenkomst van een 

bezwaar, om in goed overleg te bezien wat de beste aanpak is van zijn bezwaar. 

 

Publicatie; 
De verordening dient na vaststelling te worden gepubliceerd.  

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Na twee jaar wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Ook tussentijds zal doorlopend goed vinger 

aan de pols worden gehouden met betrekking tot de implementatie, de invoering en uitwerking in de 

praktijk. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
 

- Raadsbesluit Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 

- Advies Doorontwikkeling bezwaarschriftenbehandeling  

 



























































































































Verordening commissie bezwaarschriften
(versie geldig vanaf 13-01-2010)

Titel: Verordening commissie bezwaarschriften
Domein: bestuur en recht
Beschrijving: In aanloop naar de raadsverkiezingen van maart 2010 zijn een viertal modelverordeningen geactualiseerd.
 Het betreft het Reglement van orde voor de raad, de Commissieverordening, de Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning en de Verordening commissie bezwaarschriften.De verordeningen zijn niet ingrijpend gewijzigd, er
zijn geen wetten gewijzigd die dit nodig maken. Wel zijn ze kritisch doorgenomen, waar nodig verduidelijkt en is de
toelichting geactualiseerd. 
Trefwoorden: Awb, commissie, dualisering, gemeentebestuur, behandeling, beroep, bezwaarschrift, procedure, bezwaar.
Datum wijziging: 13-01-2010
Wetgeving: 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13  
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Verordening commissie bezwaarschriften
(versie geldig vanaf 13-01-2010)

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente ...;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht  (Awb);

besluiten

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;
b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie
1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de
burgemeester.
2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van: 

a. een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken ;
b. ...;
c. ...

Artikel 3. Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.
2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.
3. Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.
4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4. Secretaris
1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.
2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5. Zittingsduur
1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één
keer herbenoemd te worden.
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2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk
mededeling aan het college.
3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de
opvolging is voorzien.

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift
1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van de commissie
gesteld.

Artikel 7. Bemiddeling
De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De
secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden
De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb  worden voor de toepassing van deze verordening
uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

a. artikel 2:1, tweede lid;
b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;
c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;
d. artikel 7:4, tweede lid;
e. artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9. Vooronderzoek
1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten
inwinnen.
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen
inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden,
is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10. Hoorzitting
1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het
verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.
2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .
3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de
belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11. Uitnodiging zitting
1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting
schriftelijk uit.
2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van
redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.
3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de
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belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.
4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die
genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of
zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun
onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14. Openbaarheid zitting
1. De zitting van de commissie is openbaar.
2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig
oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.
3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de
zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging
1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb  vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.
2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is
voorgevallen.
3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden,
respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.
5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16. Nader onderzoek
1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn,
kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend
orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending
van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe
hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.
4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel
mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Raadkamer en advies
1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.
2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.
5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.
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6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging
1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie
ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift
dient te beslissen.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10,
eerste lid, van de Awb , ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een
beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.
3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19. Jaarverslag
De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in
het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20. Intrekking oude regeling
De Verordening ... wordt ingetrokken.

Artikel 21. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op ...

Artikel 22. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ... (datum)

De voorzitter, De griffier,

De burgemeester, De secretaris,

Toelichting
Deze verordening geeft een uitwerking van de behandeling van bezwaarschriften door een adviescommissie. Om een
volledig beeld te krijgen van de procedure die moet worden gevolgd bij de behandeling van een bezwaarschrift is het
noodzakelijk om de bepalingen uit de Awb en de verordening naast elkaar te plaatsen. In de artikelsgewijze toelichting bij
het model zijn zo veel mogelijk onderdelen uit de Awb opgenomen die van belang zijn in de behandelingsprocedure.

Ambtelijke commissie

Niet elke gemeente kiest voor behandeling van bezwaarschriften door een externe commissie. Mogelijk is dat voor
bepaalde categorieën besluiten gekozen wordt voor een ambtelijke commissie. Zo kan er gekozen worden voor een systeem
waarbij de commissie adviseert over de ingewikkeldere bezwaarschriften, terwijl de eenvoudige ambtelijk worden
afgehandeld. Een ambtelijke commissie hoeft zich niet te houden aan de vereisten uit artikel 7:13 Awb. Doordat niet bij de
bevestiging van ontvangst van een bezwaarschrift verplicht moet worden medegedeeld dat een commissie zal adviseren,
maar doordat in de wet is bepaald dat dit zo spoedig mogelijk dient te gebeuren heeft een gemeente de tijd en mogelijkheid
om bezwaarschriften te scheiden. De in deze verordening opgenomen bepalingen over het horen, de gang van zaken tijdens
de hoorzitting en het adviseren aan het bestuursorgaan kunnen ook voor een ambtelijke commissie gelden. Voor het horen
door een ambtelijke commissie gelden de bepalingen uit artikel 7:5 Awb.
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Bestuursorgaan

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 19 maart 2003, LJN AF6023. is duidelijk dat de
bezwaarschriftencommissie niet alleen een adviescommissie is maar ook een bestuursorgaan. In deze Verordening zijn
regels opgenomen met betrekking tot de adviestaak van de commissie. De raad, het college en de burgemeester stellen de
commissie in en hebben daarmee zeggenschap over de wijze waarop de commissie haar adviestaak uitoefent. Zo kunnen
afspraken met de commissie worden gemaakt over de termijnen waarbinnen de bezwaarschriftencommissie advies
uitbrengt. In het kader van de Wet dwangsom en beroep is het van belang dat de commissie op tijd adviseert, zodat ook
tijdig een beslissing op het bezwaar kan worden genomen.

De raad, het college en de burgemeester hebben geen zeggenschap over de uitoefening van de bevoegdheden door de
commissie als bestuursorgaan.

Er zijn een aantal mogelijkheden denkbaar waarbij de commissie als bestuursorgaan optreedt. Dit is het geval als er een
verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) of Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt ingediend
of indien er een klacht wordt ingediend.

Op grond van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuurorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuurorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf.

De commissie dient te beslissen op Wob verzoeken om documenten die onder haar berusten. Het gaat dan om alle
documenten die vanuit de commissie worden verzonden en om alle documenten die aan de commissie zijn gericht.

Ook is de bezwaarschriften commissie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp.
De verwerking van persoonsgegeven in het kader van de behandeling van bezwaarschriften vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de commissie. Voor het recht op inzage en het recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en
afscherming (artikel 35 en 36 Wbp) zal de belanghebbende zich tot de commissie moeten richten.

Op basis van artikel 9:1 Awb kan een ieder een klacht indienen over de wijze waarop het bestuursorgaan of een onder de
verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzame persoon zich in een concrete situatie jegens de klager of iemand anders
heeft gedragen. Dit betekent dat niet alleen klachten over de commissie als geheel, over een commissielid maar ook
klachten over de secretaris moeten worden afgedaan door de commissie zelf.

Eveneens kan een klacht over de commissie worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Het is mogelijk dat de commissie zelf een regeling opstelt voor de werkwijze en besluitvorming in die gevallen dat zij
optreedt als bestuursorgaan. Omdat dit relatief weinig voorkomt is het ook mogelijk om tijdens een vergadering van de
gehele commissie hierover afspraken te maken.

Vierde tranche Awb

Op 1 juli 2009 trad de vierde tranche van de Awb in werking. Deze tranche beslaat 3 onderwerpen:

ÂŸ algemene regels voor betaling en inning van schulden (bestuursrechtelijke geldschulden)

ÂŸ bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete

ÂŸ attributie van bevoegdheden aan ambtenaren

In de ledenbrief van 25 juni 2009 heeft de VNG de leden uitgebreid geïnformeerd over deze aanvulling op de Awb. Zie
hiervoor de website www.vng.nl

De vierde tranche heeft verder weinig gevolgen voor de werkzaamheden van de bezwaarschriftencommissie. Wellicht leidt
deze aanvulling van de Awb tot een toename van het aantal bezwaarschriften. Op dit moment is daar echter nog weinig
over bekend.
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Wet dwangsom en beroep

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep, onderdeel van de Awb, in werking getreden. Voor de
bezwaarschriftencommissie is deze wet op 2 punten van belang.

Allereerst is met de inwerkingtreding van deze wet de beslistermijn voor een bezwaarschrift verruimd. De termijn begint nu
niet meer te lopen vanaf het moment dat een bezwaar wordt ingediend maar vanaf het moment dat de bezwaartermijn van
het besluit is afgelopen. Deze regeling ziet op die gevallen waarbij er meerdere bezwaren tegen 1 besluit worden ingediend,
het is nu mogelijk om deze gelijk te behandelen. Voorheen was het mogelijk dat er ruim 5 weken zat tussen het eerste
ingediende bezwaarschrift en het laatste waardoor het lastig was op op tijd het 1e bezwaarschrift af te handelen.

Daarnaast is de beslistermijn indien er een commissie is, verlengd van 10 naar 12 weken en de mogelijkheid om te
verdagen van 4 naar 6 weken.

Wordt er niet op tijd een besluit genomen door het bestuursorgaan dan is het mogelijk dat de bezwaarde een dwangsom
aanvraagt. Dit proces wordt gestart door het sturen van een ingebrekestelling. Dan heeft het bestuursorgaan nog twee
weken de tijd om het besluit te nemen. Gebeurt dit niet dan gaat automatisch de dwangsom lopen, per dag, met een
maximum van 42 dagen wat staat voor een bedrag van €1260, -. Tegelijk met de ingebrekestelling kan er beroep worden
ingesteld bij de rechter. De rechter kan ook een passende dwangsom opleggen.

De Wet dwangsom en beroep zorgt ervoor dat bestuursorganen hun interne processen goed inrichten zodat op tijd besluiten
genomen kunnen worden. De bezwaarcommissie maakt onderdeel uit van het proces om tot een beslissing op bezwaar te
komen. Het ligt voor de hand dat er afspraken worden gemaakt tussen bestuursorgaan en commissie. Voor de commissie is
het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de dossiers behorende bij het bezwaarschrift ontvangen van de ambtelijke
organisatie, voor het bestuursorgaan is het van belang dat de commissie rekening houdt met de vergadercyclus van bijv. het
college en dat adviezen op tijd worden aangeleverd.

Artikelsgewijze toelichting op de Modelverordening commissie bezwaarschriften
In de aanhef van de regelgeving is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeente, de raad, het college en de
burgemeester, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft, besluiten de verordening vast te stellen. Duidelijk is dat de
raad de verordenende bevoegdheid heeft. Het college en de burgemeester hebben deze bevoegdheid niet, maar nemen
hiermee het besluit tot het instellen van de commissie bezwaarschriften. Op deze manier is het mogelijk dat de
bestuursorganen samen een en dezelfde commissie instellen om te adviseren op bezwaren tegen besluiten van de raad, het
college en de burgemeester. De ondertekening gebeurt eveneens door de drie bestuursorganen.

Artikel 1. Begripsbepaling
In dit artikel zijn slechts die begripsbepalingen opgenomen die niet in de Awb voorkomen. Zo ontbreekt er een
omschrijving van het begrip 'bestuursorgaan' hoewel dat op meerdere plaatsen in de verordening voorkomt. Het
bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt in de verordening aangeduid als 'verwerend orgaan'. Dit kan
de gemeenteraad betreffen, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of een commissie waaraan via
delegatie bepaalde bevoegdheden van de hiervoor genoemde bestuursorganen zijn overgedragen.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie
In de algemene toelichting is de keuze ver(ant)woord voor het horen en adviseren door een gemeentelijke commissie. Deze
commissie wordt via deze inleidende bepaling als zodanig geïntroduceerd. In artikel 1:5 van de Awb is omschreven wat
onder het maken van bezwaar dient te worden verstaan.

Uiteraard is het tweede lid een facultatieve bepaling. Denkbaar is dat van de hier geboden mogelijkheid gebruik wordt
gemaakt voor die bezwaarschriften die betrekking hebben op een zo specifieke materie of voor onderwerpen waarover
zulke grote aantallen bezwaarschriften te verwachten zijn dat het wenselijk is daarvoor een andere methodiek van horen en
adviseren te hanteren. Hierbij kan gedacht worden aan personeelszaken, belastingzaken en WOZ-zaken. Over de twee
laatstgenoemde zaken dient opgemerkt te worden dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de WOZ afwijkende of
aanvullende bepalingen bevatten over beslistermijnen, het horen en de geheimhouding. In verband hiermee hebben wij
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ervoor gekozen ze in elk geval uit te zonderen.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie
Het eerste lid verwijst naar de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb.

De wet stelt als minimale eisen aan de samenstelling van een adviescommissie:

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden (artikel 7:13, eerste lid, onder a, van de Awb)
2. De voorzitter maakt geen deel uit en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (artikel
7:13, eerste lid, onder b, van de Awb)

In artikel 84, tweede lid van de Gemeentewet is een uitzondering opgenomen voor bezwaar- en klachtcommissies voor wat
betreft het uitgangspunt dat leden van de raad geen lid mogen zijn van een door het college of de burgemeester ingestelde
commissie.

Het is dus mogelijk dat een raadslid voorzitter of lid is van een bezwaarschriftencommissie. Wel staat dit ter discussie. In
een dualistisch stelsel ligt het niet voor de hand dat een raadslid onderdeel uitmaakt van een adviescommissie welke
voornamelijk adviseert over genomen collegebesluiten. Begin 2009 heeft de staatssecretaris van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Staat van de dualisering' aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin wordt
een stand van zaken geschetst rond het proces van dualisering in het lokaal bestuur. De staatssecretaris geeft hierin aan dat
zij de mogelijkheid dat raadsleden lid kunnen zijn van een adviescommissie bezwaarschriften uit de Gemeentewet wil
schrappen. De staatssecretaris vindt dit een onzuiver element in de verhouding tussen raad en college, omdat het geen
raadswerk betreft. Raadsleden krijgen op deze manier indirect de kans om op de stoel van het bestuur te gaan zitten, terwijl
de politieke verantwoording en controle via de raad hoort te lopen.

De VNG kan zich vinden in dit voorstel (VNG brief aan de Tweede Kamer, 24 februari 2009, ECGR/U200900348).
Wanneer de voorstellen uit de 'Staat van de dualisering' als wetsvoorstel aan het parlement worden voorgelegd is op dit
moment nog niet duidelijk.

Meer over dit onderwerp in De Gemeentestem, 2005, nr. 7226,het artikel Raadsleden en bezwaar door L.M. Koenraad en
G.A.L. van Schijndel.

Wanneer er is gekozen voor een adviescommissie zijn de twee meest voorkomende vormen een commissie die volledig
bestaat uit leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan of
een gemengde commissie welke deels bestaat uit externen (waaronder de voorzitter) en deels uit internen.

Bij de beantwoording van de vraag voor welke samenstelling van de commissie wordt gekozen , moet voor ogen worden
gehouden welk doel met de commissie wordt nagestreefd. In de eerste plaats moeten de personen die de commissie vormen
in die mate vakkundig zijn dat er van de commissie goede adviezen te verwachten zijn. Hierbij kan gedacht worden aan
personen die weten wat er speelt bij de desbetreffende overheid (oud-bestuurders), maar ook aan deskundigen op het gebied
van geschillenbeslechting (juristen). De leden van de commissie moeten gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke
verhoudingen. De taak van de commissie is immers een bestuurlijke heroverweging, die naast de rechtmatigheidstoetsing
toetsing van de doelmatigheid omvat.

Mogelijke voordelen externe commissie (juristen/deskundigen/oud-bestuurders):

- Schijn van partijdigheid wordt vermeden
- Ontlasting van de werkdruk van het bestuursorgaan

Mogelijke nadelen externe commissie:

- De gevolgde procedure kan voor de burger op een rechtsgang lijken: in de meeste gevallen is er nog een rechtsgang
in eerste aanleg mogelijk en in hoger beroep bij de onafhankelijke rechter.
- Formalisering procedure: bestuurlijk direct betrokkenen hebben meer mogelijkheden om in de voorprocedure te
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komen tot praktische oplossingen dan een geheel onafhankelijke commissie. Dit nadeel verdwijnt als de
vertegenwoordiger van het verwerend orgaan op de hoorzitting voldoende mandaat heeft gekregen om indien gewenst
toezeggingen te doen.

Indien gekozen wordt voor een externe commissie kan de volgende bepaling aan artikel 3 worden toegevoegd:

De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan.

Door de bepaling in het tweede lid delegeert de raad de benoeming van commissieleden aan het college. Het college is
hiermee ook het orgaan dat indien nodig het functioneren van de leden van de commissie evalueert. Indien een lid van de
commissie niet naar behoren functioneert is het in eerste instantie de commissie die hierop actie zal ondernemen,het is
immers een zelfstandig bestuursorgaan. De voorzitter zal hierbij een rol spelen. Mocht een commissielid niet zelf ontslag
nemen dan is het uiteindelijk aan het college om op te treden. Het ligt voor de hand dat voordat een dergelijke stap wordt
genomen er diverse gesprekken hebben plaatsgehad en dat er een dossier is gevormd. Bij de bevoegdheid van het college
om een lid te schorsen kan gedacht worden aan een situatie waarbij het functioneren van een commissielid wordt
onderzocht en deze, hangende het overleg hierover, wordt geschorst.

Op 22 juli 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het ontslag door het college van leden van een
bezwaarschriftencommissie, aanleiding was een vertrouwensbreuk (gepubliceerd in JB 2009, 216). Met name in de
uitspraak van de Rechtbank, minder in die van de Afdeling, wordt ingegaan op de bevoegdheid van het college om leden
van de bezwaarschriftencommissie te ontslaan wegens een vertrouwensbreuk. De commissie heeft als adviseur in zekere
mate een onafhankelijke rol ten opzichte van het college en daarom dient aan de commissie ruimte te worden gelaten om op
verantwoorde wijze invulling aan haar onderzoeksbevoegdheden te geven. Het college mag daarom niet te lichtvaardig met
de ontslagbevoegdheid omspringen omdat anders de schijn zou kunnen ontstaan dat een commissie(lid) aan de kant wordt
geschoven vanwege een voor het bestuurorgaan onwelgevallig standpunt. Tegelijkertijd is de commissie een adviserend
orgaan en ligt de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing op het bezwaar bij het bestuursorgaan. In verband hiermee
achtte de Rechtbank en ook de Afdeling het ontoelaatbaar dat de commissie het initiatief nam tot een bemiddelingspoging
door een derde, terwijl verweerder al had laten blijken niets te voelen voor een dergelijke oplossing. Het feit dat de
commissieleden voor een periode van vier jaar worden benoemd doet niet ter zake; indien sprake is van een
vertrouwensbreuk is ontslag mogelijk.

Instelling kamers

Als, bijvoorbeeld gelet op het grote aantal te behandelen geschriften of in verband met een wenselijke splitsing naar
onderwerp, daaraan behoefte bestaat, kan de commissie worden opgesplitst in kamers. In dat geval dient gekozen te worden
voor de volgende bepaling (gekozen is voor de instelling van kamers door de commissie zelf, maar uiteraard is het mogelijk
dat de raad daartoe zelf rechtstreeks overgaat):

Artikel 3a.
1. De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.
2. De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën
bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.
3. Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden: 

a. een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit
haar midden aangewezen;
b. ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

4. De commissie wijst uit haar midden voor elk lid een eerste en een tweede plaatsvervanger aan.
5. De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.
6. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.

Voor de samenstelling van een commissie voor bezwaarschriften ex artikel 7:13 Awb gelden niet de eisen van artikel 7:5
Awb (Raad van State, 31-5-99, JG 1999/179).
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Artikel 4. Secretaris
Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat een commissie beschikt over een
secretaris ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Bij een commissie met kamers als bedoeld in artikel 3a dient tussen 'commissie' en 'is' te worden tussengevoegd: en haar
kamers.

Artikel 5. Zittingsduur
Deze bepaling is gewijzigd bij de herziening van 2010. In het voorgaande model was bepaald dat de zittingsduur van de
commissie gelijk liep met de zittingstermijn van de raad. Dat heeft alleen een functie als raadsleden lid van de commissie
zijn. In de toelichting op artikel 3 is aangegeven dat dit, hoewel juridisch (nog) mogelijk geen gewenste situatie is.

Door de wijziging is er een mate van continuïteit bij de commissie, is het niet meer zo dat op één moment de hele
commissie opstapt, maar door natuurlijk verloop zal dit meer gespreid zijn. Voor de zittingsduur van vier jaar is gekozen
omdat dit door diverse gemeenten in hun verordening wordt gebruikt. Uiteraard kan hier een andere termijn worden
bepaald. Dit geldt ook voor de (on)mogelijkheid tot herbenoeming.

Een lid kan bij zijn ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Het kan ook een later tijdstip kiezen om zodoende
eventueel nog bij de afhandeling van lopende zaken betrokken te kunnen zijn. De bepaling van het derde lid is van orde.
Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de functie te blijven vervullen.

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift
Dit artikel spreekt voor zich.

In de Awb wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de wijze waarop een bezwaarschrift ingediend moet worden en de
daarmee samenhangende ontvankelijkheidsvragen. Hieronder wordt beknopt aangegeven welke onderwerpen in de Awb
aan de orde komen:

a. Vereisten te stellen aan het bezwaarschrift (artikel 6:5).
b. De indieningstermijn (artikel 6:7 tot en met 6:12): 

1. De indieningstermijn bedraagt zes weken (artikel 6:7).
2. De indieningstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze
bekend is gemaakt (artikel 6:8).
3. De ontvangsttheorie (artikel 6:9, eerste lid) of een combinatie van de verzend- en ontvangsttheorie is van
toepassing (artikel 6:9, tweede lid).
4. Regeling voor de ontvankelijkheid van te vroeg of te laat ingediende bezwaarschriften (artikel 6:10 en 6:11).
5. Bezwaar dat gericht is tegen het niet-tijdig nemen van een besluit, is niet aan een termijn gebonden (artikel
6:12).

c. De procedure na ontvangst van een bezwaarschrift (artikel 6:14 tot en met 6:15): 
1. Schriftelijk bevestigen van de ontvangst door het orgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend. Hierbij kan
worden vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren. Dit kan ook in een later stadium: zie ook de
opmerkingen in paragraaf 3 onder ambtelijke commissie (artikel 6:14).
2. Doorzendplicht (artikel 6:15).

Over de ontvangstbevestiging wordt nog opgemerkt dat naast verzending per post ook uitreiking van een ontvangstbewijs
in aanmerking komt. Het ontvangstbewijs kan samenvallen met de mededeling aan de indiener dat hij in de gelegenheid
wordt gesteld te worden gehoord, mits de mededeling spoedig na de ontvangst van het bezwaarschrift kan worden gedaan.

Het verdient aanbeveling om bij grensgevallen naast aantekening van de datum van ontvangst op het bezwaarschrift, de
envelop waarin het is verzonden te bewaren. Dit is gezien het belang van de datum van de poststempel en ter voorkoming
van onnodige geschillen over de ontvankelijkheid (zie artikel 6:9 Awb). Een per fax verzonden bezwaarschrift dient vóór
24.00 uur van de laatste dag van de termijn te zijn ingediend. Op grond van jurisprudentie moet het faxen zijn aangevangen
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vóór 24.00 uur. Het risico van storingen in zowel de zendende als de ontvangende faxapparatuur is voor de verzender
(ABRS 16 mei 2000, AB 00/325). Een bezwaarschrift verzenden per e-mail is ook mogelijk. Wel is het zo dat het
bestuursorgaan deze weg expliciet moet openstellen (art.2:15 Awb). Dit geeft de gemeente ook de mogelijkheid om een
apart e-mail adres in te richten voor de ontvangst van bezwaarschriften. Indien een bezwaarde per e-mail een
bezwaarschrift heeft ingediend terwijl het bestuursorgaan deze mogelijkheid niet heeft toegestaan, dan dient het
bestuursorgaan de verzender op de hoogte te brengen dat deze manier niet mogelijk is en de verzender te verzoeken het
bezwaarschrift alsnog op de voorgeschreven wijze te versturen. Een per e-mail ingediend bezwaarschrift kan niet
automatisch niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het aantekenen van de datum van ontvangst wordt in artikel 6:15 Awb uitdrukkelijk voorgeschreven indien het
bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde administratieve rechter. Dit heeft
betekenis voor de vraag of het geschrift tijdig bij de bevoegde instantie is ingediend. Ingevolge het derde lid van artikel
6:15 Awb dient namelijk de bevoegde instantie het doorgezonden geschrift als tijdig ingediend te beschouwen indien de
indiening bij de onbevoegde instantie tijdig is geschied, tenzij belanghebbende kennelijk misbruik heeft gemaakt van zijn
procesrecht (derde lid, zoals gewijzigd bij de Eerste evaluatiewet Awb, in werking getreden op 1 april 2002). Hiervan is
bijvoorbeeld sprake als belanghebbende bij herhaling willens en wetens een bezwaarschrift bij het verkeerde
bestuursorgaan indient. Wanneer het derde lid geen toepassing vindt, is de ontvangst bij het bevoegd orgaan beslissend. Er
zal dan meestal sprake zijn van verwijtbaar handelen van de indiener die daarvoor zelf het risico loopt. In beginsel moet
doorzending binnen twee weken plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan komt dit niet voor risico van belanghebbende.

Met dit artikel wordt de daadwerkelijke behandeling van een ingediend bezwaarschrift door de commissie gestart. In
verband met de voor de afhandeling geldende termijn verdient het aanbeveling aan het hier gestelde (zo spoedig mogelijk)
ook daadwerkelijk te voldoen. Eventueel kunnen deze woorden vervangen worden door een concrete aanduiding,
bijvoorbeeld: [... met de daarbij overgelegde stukken worden binnen twee weken in handen van de commissie gesteld.

De in artikel 7:13, tweede lid, bepaalde melding dat een commissie over het bezwaar zal adviseren, is van belang omdat
hierdoor de beslistermijn van zes weken wordt verlengd tot twaalf weken met een verdagingsmogelijkheid van zes weken
(artikel 7:10). Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het aanbeveling verdient indieners al in een zo vroeg
mogelijk stadium op de hoogte te brengen van de te volgen procedure.

Artikel 7. Bemiddeling
Deze bepaling is bij de herziening van 2010 toegevoegd. Alternatieve geschillenbeslechting wordt bij de meeste
bestuursorganen en rechtbanken op een bepaalde manier toegepast. Veel voorkomende vormen zijn (pre)-mediation of een
andere aanpak.

Bij de andere aanpak wordt vaak na ontvangst van het bezwaarschrift meteen gebeld naar de bezwaarde. Op deze manier
kunnen misverstanden worden rechtgezet, het besluit nader worden toegelicht etc. Dit kan leiden tot intrekking van het
bezwaarschrift.

Mediation is een formelere vorm. Hierbij kan onder begeleiding van een mediator naar een oplossing gezocht worden
waarmee beide partijen uit de voeten kunnen. Belangrijk is dat beide partijen deze stap nemen en afspraken die hierbij
horen worden formeel in een overeenkomst vastgelegd.

De keuze om al dan niet tot mediation over te gaan is aan het bestuursorgaan, dat ook de grenzen van de
onderhandelingsruimte dient vast te stellen.

Deze bepaling is facultatief. Er kan voor gekozen worden om deze bepaling niet op te nemen. Wij verwachten dat in de
meeste gemeenten enige vorm van alternatieve geschilbeslechting wordt toegepast en hebben daarom deze bepaling
toegevoegd. Het is de commissie die na ontvangst van een bezwaarschrift kan beoordelen of een bemiddelingspoging
zinvol is. In de praktijk zal de secretaris een initiërende rol hebben om een bemiddelingsvoorstel zowel bij de commissie
als de behandelende afdeling voor te leggen.

Door deze bepaling is procedureel vastgelegd dat een bemiddelingspoging mogelijk is in het bezwaarschriftenproces. Door
de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het van belang dat, indien er gesproken wordt over mogelijke
oplossingen buiten de bezwaarprocedure om, formeel wordt vastgelegd dat de beslistermijn van het bezwaarschrift wordt
opgeschort tot het moment dat aan de secretaris wordt meegedeeld wat de uitkomst van de bemiddelingspoging is.
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Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden
Ingevolge artikel 7:13 Awb beslist de commissie over onder andere de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, en 7:5, tweede
lid. Dit uitdrukkelijke voorschrift maakt het niet mogelijk dat deze bevoegdheid door de voorzitter (of een ander lid) van de
commissie wordt uitgeoefend. De hiervoor aangehaalde bepalingen zijn in dit artikel dan ook niet genoemd.

De in dit artikel aangehaalde artikelen of artikelleden van de Awb luiden als volgt.

Artikel 2:1, tweede lid

Een bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Toelichting:

Deze bepaling is facultatief geformuleerd: de voorzitter is dan ook vrij al dan niet van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Artikel 6:6

Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het
bezwaar of beroep, kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te
herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

Toelichting:

De termijn waarbinnen het verzuim dient te worden hersteld, wordt vastgesteld door de voorzitter. Er is van afgezien in de
verordening een vaste termijn daarvoor op te nemen omdat het niet goed mogelijk is in algemene zin voor alle gevallen aan
te geven hoe lang deze termijn zou moeten zijn. Uitgangspunt is wel dat er sprake moet zijn van een redelijke termijn (in de
meeste gevallen kan met een termijn van twee weken na het einde van de bezwaartermijn worden volstaan). Enerzijds moet
de indiener een reële mogelijkheid worden geboden het geconstateerde verzuim te herstellen; anderzijds moet het niet zo
zijn dat door een langere termijn de procedure wordt vertraagd. Uit jurisprudentie over belastingen valt af te leiden dat na
het bieden van een hersteltermijn, bij of na afloop van die termijn ook nog gerappelleerd dient te worden.

Een zorgvuldige formulering van de brief waarin gewezen wordt op het verzuim en waarin de termijn wordt gesteld
waarbinnen het verzuim moet worden hersteld, is noodzakelijk. Er zal duidelijk aangegeven moeten worden welke
consequentie verbonden is aan het niet-voldoen aan deze verplichting. Dit volgt ook uit de facultatieve wijze waarop artikel
6:6 is geformuleerd voor het gevolg van het in verzuim zijn: het bezwaarschrift 'kan' niet-ontvankelijk worden verklaard.
De uiteindelijke beslissing ligt dus bij het bestuursorgaan.

Overigens zal niet zonder meer geconcludeerd mogen worden dat er in zo'n situatie sprake is van een kennelijk
niet-ontvankelijk bezwaarschrift waardoor - ingevolge artikel 7:3 Awb - van het horen kan worden afgezien.

Ten slotte wordt hier gewezen op artikel 7:10 van de Awb waarin voorschriften zijn opgenomen voor de termijn
waarbinnen op een ingediend bezwaarschrift dient te worden beslist. De beslistermijn wordt namelijk opgeschort met
ingang van de dag waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb te herstellen, tot de dag
waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Artikel 6:17

Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar te beslissen, de op de zaak
betrekking hebbende stukken in elk geval aan de gemachtigde.

Toelichting:

Deze bepaling spreekt voor zich. Voorzover het de behandeling door de commissie betreft, ligt deze taak bij de voorzitter.

Het is niet nodig om in de bezwaarfase ook de stukken aan de vertegenwoordigers van de belanghebbende toe te zenden die
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zijn geproduceerd in de fase tussen de aanvraag en het primaire besluit (CRvB 24 juni 1997, JB 1997/196).

Artikel 7:4, vierde lid Awb staat toe om leges te heffen voor het verstrekken van afschriften van de desbetreffende stukken
aan de gemachtigde van een belanghebbende (HR 20 september 2000, JG 2001/30).

Artikel 7:4, tweede lid

Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het
horen gedurende ten minste één week voor belanghebbenden ter inzage.

Toelichting:

Het inzagerecht is als een van de fundamentele waarborgen voor een goed verlopende bezwaarschriftprocedure te
beschouwen. Het maakt het principe van hoor en wederhoor mogelijk. Het is gekoppeld aan de hoorzitting: wordt er niet
gehoord, dan is er ook geen sprake van een verplichte ter-inzage-legging.

Stukken toezenden hoeft niet, maar een verzoek van een belanghebbende om stukken in te zien mag niet beperkt blijven tot
de termijn van ter-inzage-legging (Rb. Amsterdam, 8 augustus 1995, Awb katern 1996, 19).

Artikel 7:6, vierde lid

Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het derde lid achterwege laten,
voorzover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden [...].

Het derde lid van dit artikel luidt:

Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens
het horen buiten zijn aanwezigheid.

Toelichting

In het tweede lid van artikel 7:6 wordt de mogelijkheid gegeven om de belanghebbenden afzonderlijk te horen. Een reden
om dit te doen kan zijn dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om
gewichtige redenen is geboden. Het vierde lid geeft aan dat in dit geval de verschillende partijen niet geïnformeerd hoeven
te worden over wat er in de afzonderlijke hoorzittingen is besproken.

Artikel 9. Vooronderzoek
Het spreekt voor zich dat de voorzitter van de commissie er zorg voor dient te dragen dat al het noodzakelijke wordt gedaan
om de behandeling van het bezwaarschrift voldoende voor te bereiden. Dat geldt zowel intern bij de gemeente - hij krijgt de
bevoegdheid alle gewenste inlichtingen in te winnen - als extern. Zo moet het mogelijk zijn om met de bezwaarde in
contact te treden om nadere informatie in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheid in overweging
te geven het bezwaarschrift in te trekken.

De activiteiten van de commissie of haar voorzitter bij de voorbereiding van de te behandelen zaken kunnen kosten met
zich meebrengen. Daarbij vallen gewone en bijzondere kosten te onderscheiden. Bij gewone kosten valt te denken aan
bijvoorbeeld de vergoedingen voor de leden. Het inschakelen van externe deskundigen zal bijzondere kosten met zich
meebrengen. Deze kosten komen ten laste van de gemeentebegroting. Normaal gesproken is er in de begroting voorzien in
de normale kosten van een commissie. Dat kan anders liggen als het om bijzondere kosten gaat.

Aangezien het college belast is met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat bijzondere kosten niet
gemaakt worden voordat het college de gelegenheid heeft gehad dit te toetsen aan een begrotingspost. Om deze reden is in
onderhavige bepaling voor de kosten voor getuigen of deskundigen een machtiging vooraf geïntroduceerd. Uiteraard mag
het niet zo zijn dat het college door zo'n toetsing het werk van de commissie frustreert en haar onafhankelijke positie
daardoor aantast.

In dit verband verdient ook artikel 3:7 Awb aandacht. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan waaraan advies wordt
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uitgebracht, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking stelt aan de adviseur die nodig zijn voor een goede
vervulling van diens taak.

Uit de hier gebezigde formulering volgt dat het ter beoordeling van het bestuursorgaan blijft welke gegevens dat zullen
zijn. Uit de aard van het advies van de commissie vloeit evenwel voort dat dit alle op de zaak betrekking hebbende
gegevens zullen zijn. De commissie zal immers geen afgewogen oordeel kunnen uitbrengen indien gegevens worden
achtergehouden.

Artikel 10. Hoorzitting
Voor het bepaalde in het eerste lid: zie de toelichting op artikel 8 van deze verordening.

Artikel 7:3 van de Awb geeft aan in welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien. Voor een
ingediend bezwaarschrift is dat indien:

a. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbenden verklaard hebben geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen
kunnen worden geschaad.

Ad d.

Het ligt voor de hand dat indien het verwerend orgaan aan het bezwaar van appellant volledig tegemoet denkt te kunnen
komen, het daarover met de voorzitter van de commissie contact opneemt. In dit verband wordt ook gewezen op artikel
6:18 en 6:19 Awb. In artikel 6:18 gaat het over het tijdens het aanhangig zijn van bezwaar intrekken of wijzigen van het
bestreden besluit. In artikel 6:19 wordt bepaald dat indien een bestuursorgaan zo'n intrekkings- of wijzigingsbesluit heeft
genomen, het bezwaar geacht wordt mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit tenzij dat besluit geheel tegemoetkomt
aan het bezwaar.

De bevoegdheid om van het horen af te zien wordt door de verordening toegekend aan de voorzitter van de commissie.
Deze beslissing is dus niet aan het bestuursorgaan dat het bezwaarschrift heeft ontvangen. Dat zou overigens ook niet
mogelijk zijn, gelet op artikel 7:13, vierde lid, waarin onder andere is bepaald dat de commissie, voorzover bij wettelijk
voorschrift niet anders is bepaald, beslist over de toepassing van artikel 7:3.

Het bepaalde in het derde lid spreekt voor zich. Daarnaast zal in het uiteindelijk uit te brengen advies hier nogmaals op
teruggekomen moeten worden. Dat is noodzakelijk omdat ingevolge artikel 7:12 Awb bij de beslissing op een
bezwaarschrift, indien van het horen is afgezien, aangegeven moet worden op welke grond dat is geschied.

Artikel 11. Uitnodiging zitting
Ingevolge het eerste lid van deze bepaling wordt ook het verwerend orgaan uitgenodigd voor de zitting. Het is van groot
belang dat dit orgaan zich ook ter zitting laat vertegenwoordigen. Daarmee kan worden voorkomen dat er, vanwege de
inbreng van bezwaarmaker, een eenzijdig beeld ontstaat. Voorts is het voor een externe commissie van groot belang om
van bestuurlijke zijde te vernemen hoe een beslissing tot stand is gekomen. Anders kan het voor de commissie moeilijk
worden om een goede afweging te maken.

Het verdient aanbeveling een termijn vast te stellen die ligt tussen de oproeping en de zitting zelf. In het algemeen moet
gedacht worden aan een zodanige termijn dat de bezwaarde en de overige belanghebbenden voldoende gelegenheid krijgen
om zich behoorlijk op de zitting voor te bereiden. Bezwaarden kunnen geattendeerd worden op de mogelijkheid om hun
verweer op schrift te stellen dat bij het verslag wordt gevoegd.

Gekozen is voor een termijn van twee weken, mede in verband met de termijn van 12 weken waarbinnen, behoudens
verdaging, op het bezwaar moet zijn beslist (zie artikel 7:10 Awb) en het bepaalde in artikel 7:4 Awb (zie hierna).

Voorts is een regeling opgenomen over het desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de zitting. Uitstel hoeft overigens niet
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altijd te worden verleend. Betrokkene dient wel tijdig uitsluitsel over zijn verzoek om uitstel te krijgen. Met de
inwerkingtreding van de wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het verstandig om indien een bezwaarde
verzoekt om uitstel en hiermee ingestemd wordt, af te spreken dat daarmee de beslistermijn met eenzelfde periode wordt
opgeschort, en dit op papier te bevestigen

De toelichting op dit artikel van deze verordening is ook de plaats om te wijzen op het bepaalde in artikel 7:4 en 7:8 van de
Awb. Het verdient aanbeveling om van de inhoud van deze artikelen bij de uitnodiging van de hoorzitting mededeling te
doen.

Omdat de inhoud van deze artikelen voor zich spreekt, is ermee volstaan de tekst ervan hier integraal op te nemen (zie ook
de toelichting bij artikel 8).

Artikel 7:4

1. Tot 10 dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
2. Het bestuursorgaan/beroepsorgaan legt het bezwaarschrift/beroepschrift en alle verder op de zaak betrekking
hebbende stukken, voorafgaand aan het horen, gedurende ten minste één week voor belanghebbenden ter inzage.
3. Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen op het eerste lid en wordt vermeld waar en
wanneer de stukken ter inzage zullen liggen.
4. Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften verkrijgen.
5. Voorzover de belanghebbenden daarmee instemmen, kan toepassing van het tweede lid achterwege worden gelaten.
6. Het bestuursorgaan/beroepsorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het tweede
lid voorts achterwege laten, voorzover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze
bepaling wordt mededeling gedaan.
7. Gewichtige redenen zijn in elk geval niet aanwezig, voorzover ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur de
verplichting bestaat een verzoek om informatie, vervat in deze stukken, in te willigen.
8. Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van
een belanghebbende, kan inzage van de desbetreffende stukken worden voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij
advocaat, hetzij arts is.

Volgens de parlementaire geschiedenis zal voor het aannemen van geheimhoudingsredenen een sterkere grond aanwezig
moeten zijn dan de in de WOB opgenomen weigeringsgronden (zie ook: Rb. Den Haag, 19 februari 1996, Awb katern
1996, 43).

In de bezwaarschriftprocedure is aangaande inzage in en geheimhouding van stukken niet de WOB, maar artikel 7:4 Awb
van toepassing (Rb. Alkmaar, 20 oktober 1997, Belastingblad 1998, 7).

Artikel 7:8

1. Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de belanghebbende die hen heeft meegebracht.

Het aanwezig zijn van partijen bij het horen van getuigen in de bezwaarschriftprocedure is een beginsel van goede
procesorde (JG 2000/122).

Artikel 12. Quorum
Dit artikel spreekt voor zich.

Er is geen wettelijk bezwaar tegen het horen in het kader van de bezwaarprocedure door de voorzitter en één lid van de
adviescommissie, terwijl advisering door de voltallige commissie heeft plaatsgevonden (ABRS 2 maart 2000, GS 2000/
7119, 5). In de Gemeentestem 2008, nr. 101 is een artikel verschenen van mr. H. Piefers : “Horen en adviseren door een
onvolledige bezwaarschriftencommissie”.
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Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling
Dit artikel behoeft geen toelichting. Zie ook artikel 2:4 Awb.

Ook al is de voorzitter formeel onafhankelijk, dan staat daarmee nog niet vast dat automatisch ook op inhoudelijk vlak van
niet-vooringenomenheid sprake is (Rb. Leeuwarden 8 februari 1996, JB, 3 (1996), 100).

Artikel 14. Openbaarheid zitting
Ingevolge artikel 7:5, tweede lid Awb besluit het bestuursorgaan, voorzover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald,
of het horen in het openbaar plaatsvindt. In artikel 7:13, vierde lid Awb wordt deze bevoegdheid aan de commissie
toegekend.

In de onderhavige verordeningsbepaling is vastgelegd dat de hoorzitting in principe in het openbaar plaatsvindt.
Uitzondering op deze regel blijft mogelijk, bijvoorbeeld indien bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of
financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter aan de orde komen.

De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de commissie, die ingevolge artikel 16 van de
verordening achter gesloten deuren plaatsheeft.

Indien de bezwaarschriftencommissie adviseert over bezwaren op grond van de Wet werk en bijstand kan het praktisch zijn
een bepaling op te nemen waaruit duidelijk wordt dat deze zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Mogelijk zijn er
meer onderwerpen te noemen waarbij zittingen nooit openbaar zijn, zoals bijv. urgentieverklaringen op grond van de
huisvestingsverordening, bepaalde aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en bijvoorbeeld de
prostitutiebepaling uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee worden problemen voorkomen indien de commissie
vergeet te besluiten tot een niet-openbare zitting.

De bepaling kan toegevoegd worden aan artikel 14 en als volgt luiden:

De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen
besluiten op grond van de Wet werk en bijstand.

Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging
Artikel 7:7 Awb vereist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt. De wijze waarop en de
inhoudelijke vereisten aan het verslag worden niet door de Awb geregeld. Dit staat er overigens niet aan in de weg dat in de
verordening een vaste procedure wordt opgenomen.

Het bepaalde in het eerste lid hoeft niet zo ver te strekken dat van al het aanwezige publiek naam en hoedanigheid wordt
opgenomen. Wel zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens welke partij aanwezig was en wat door hen naar
voren is gebracht.

Gezien de betekenis van de hoorzitting in het kader van de besluitvorming in de bezwaarschriftfase, ligt het voor de hand
(hoewel niet voorgeschreven in de Awb) dat het verslag van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op het bezwaar
aan belanghebbenden wordt toegezonden. Ook is het mogelijk het verslag van de hoorzitting vóór het nemen van het
bestreden besluit aan de belanghebbenden te zenden. Hierdoor krijgen belanghebbenden de gelegenheid te reageren indien
het verslag een onjuiste weergave bevat van de hoorzitting. Uit oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding zal dit vaak de
voorkeur genieten (ABRS 12 juni 1997, JB 1997/188).

Het verslag speelt ook een rol in de raadkamer en bij het advies. Als een lid afwezig is geweest bij het horen en de stemmen
staken in de adviescommissie, dan hoeft bij de hernieuwde behandeling in de commissie niet opnieuw gehoord te worden
(CRvB, 2 april 1996, AB 1997/23).

Artikel 16. Nader onderzoek
Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het licht brengen die op het moment van de zitting nog niet bekend
waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het verwerend orgaan opnieuw te horen. De onderhavige bepaling
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voorziet in de mogelijkheid de commissie te verzoeken daartoe een nieuwe zitting te houden. In artikel 7:9 Awb wordt
bepaald dat indien het in het hier bedoelde geval feiten of omstandigheden betreft die voor de op bezwaar te nemen
beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en dat zij opnieuw in de
gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (rechtsbeginsel hoor en wederhoor). Is de nieuwe informatie niet van
aanmerkelijk belang dan kan er voor gekozen worden om de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen schriftelijk te
reageren. Na de hoorzitting gehouden telefoongesprekken kunnen gezien worden als nader onderzoek (Nationale
ombudsman 9 juli 2001, AB 2001/263). Een zorgvuldige procedure houdt ook in dat het bestuursorgaan zich niet
rechtstreeks tot de adviescommissie kan wenden zonder dat de andere belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld
om hun standpunt dienaangaande kenbaar te maken (Rb. Rotterdam, 10 november 1999, JB, 1999/311).

Artikel 17. Raadkamer en advies
Zie ook de toelichting bij artikel 14. De hoorzitting is in principe openbaar; de hier bedoelde beraadslaging vindt achter
gesloten deuren plaats.

Het tweede lid, onder b, is opgenomen voor die gevallen waarin het vergaderquorum wel aanwezig is, maar de commissie
door afwezigheid van een of meer leden dan wel hun plaatsvervangers (of als gevolg van de toepassing van artikel 13)
tijdens de besluitvorming uit een even aantal personen bestaat.

Het horen kan plaatsvinden door een niet-voltallige commissie (zie onder 12); de advisering dient plaats te vinden door een
commissie die voldoet aan de eisen van artikel 7:13, eerste lid, onder a van de Awb. Hoe het advies tot stand komt, is niet
voorgeschreven. Schriftelijke consultatie is mogelijk (CRvB 21 oktober 1999, AB 2000/42 en Rb. Haarlem 5 januari 2001,
ongepubliceerd, zaaknummer Awb 00/8620 en 00/8621).

Advisering door de voorzitter en één lid van de hoorcommissie is in strijd met artikel 7:13, eerste lid, onder a Awb (Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak 19-10-98, JB 1998/257). Uit het derde lid van dit artikel (mogelijkheid voor de
commissie om het horen op te dragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan) volgt niet dat de gehele advisering kan worden opgedragen aan de voorzitter
en één lid.

Een adviescommissie mag alleen adviseren: ze kan geen (gedelegeerde) beslisbevoegdheid krijgen, (Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak 06-01-1997).

In 2002 is de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in werking getreden. Deze wet bevat een regeling voor de vergoeding
van de kosten die een belanghebbende maakt bij de behandeling van een door hem ingediend bezwaar- of administratief
beroepschrift. De bepalingen zijn opgenomen in art. 7:15, 7:28 en 8:75 Awb. Een verzoek om vergoeding van de kosten
moet worden gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar of administratief beroep heeft beslist. Doorgaans zal een
dergelijk verzoek in het bezwaarschrift of mondeling tijdens de hoorzitting worden gedaan. De bezwaarschriftencommissie
adviseert in dat geval ook over dit verzoek en zal aangeven of er recht is op een vergoeding en zo ja over de hoogte van het
vergoedingsbedrag. Dit laatste kan worden ontleend aan het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel 18. Uitbrengen advies en verdaging
Volgens artikel 7:13, zesde lid Awb maakt in de bezwaarschriftprocedure het verslag van de hoorzitting deel uit van het
advies van de commissie en wordt het schriftelijk uitgebracht.

De beslistermijn bedraagt ingevolge artikel 7:10 van de Awb 12 weken, behoudens in het geval van opschorting of met
gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. De onderhavige bepaling verlangt van de voorzitter van de commissie
dat indien hij voorziet dat de termijn als hiervoor bedoeld niet wordt gehaald, hij tijdig het bestuursorgaan verzoekt de
beslissing op het bezwaar te verdagen.

Het besluit tot verdaging is een beschikking. Ingevolge artikel 7:14 Awb zijn artikel 3:41 tot en met 3:45 Awb, die de wijze
van bekendmaking en mededeling van besluiten regelen, in dit geval niet van toepassing. Artikel 3:40 Awb is wel van
toepassing. Dit artikel bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het bekendgemaakt is. Het ligt voor de hand in
verband hiermee ook belanghebbenden een afschrift van het verdagingsbesluit toe te zenden.

Afronding van de procedure
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De verordening spitst zich toe op de behandeling van bezwaarschriften en eindigt er in feite mee - zie artikel 18 - dat door
de commissie schriftelijk advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

In de artikelen 7:11 (bezwaarschrift) Awb is geregeld wat er daarna dient te gebeuren. Indien het bezwaar ontvankelijk is,
dient op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats te vinden. Is een bezwaarschrift niet
ontvankelijk, dan wordt aan heroverweging niet toegekomen. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft,
herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in plaats daarvan een nieuw besluit. Dit
nieuwe besluit treedt daarmee in de plaats van het oorspronkelijke (bestreden) besluit.

Omdat in het verleden bestuursorganen nogal eens bij de beslissing op bezwaarschriften louter toetsten op rechtmatigheid is
in het eerste lid van art 7:11 vastgelegd dat het om een heroverweging gaat. Dat betekent dat de toetsing niet beperkt moet
blijven tot vragen van rechtmatigheid, maar binnen de grenzen van de wet zich ook dient uit te strekken tot beleidsmatige
en bestuurlijke aspecten.

De heroverweging dient ex nunc plaats te vinden, dat wil zeggen dat rekening moet worden gehouden met inmiddels
gewijzigde feiten en omstandigheden. De feiten en omstandigheden van het moment waarop het nieuwe besluit wordt
genomen zijn van belang.

Daarnaast dient de heroverweging op grondslag van het bezwaar te geschieden. Hieruit vloeit voort dat die onderdelen van
het besluit die geheel los van de aangevoerde bezwaren staan, in beginsel buiten beschouwing blijven. Het bestuursorgaan
zal daarbij de naar voren gebrachte bezwaren voldoende ruim naar hun strekking moeten opvatten. Indien bijvoorbeeld
tijdens de hoorzitting blijkt dat deze, ondanks een beperkte omschrijving in het bezwaarschrift, ruimer bedoeld zijn, dan zal
daarmee rekening moeten worden gehouden.

Verder is het de bedoeling van deze bepaling dat er geen verslechtering van de positie van degene die het bezwaarschrift
indient tijdens de bezwaarschriftenprocedure mag optreden (verbod van reformatio in peius). Natuurlijk staat dit er niet aan
in de weg dat als een derde bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld een afgegeven vergunning, die bezwaren gehonoreerd
kunnen worden. Dit is het wezen van de bezwaarschriftenprocedure en niet in strijd met genoemd beginsel.

In artikel 7:12 Awb is voorgeschreven dat de beslissing op het bezwaarschrift dient te berusten op een deugdelijke
motivering die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij is het van belang dat indien van het advies
van de commissie wordt afgeweken in de beslissing de reden van die afwijking wordt vermeld en het advies met de
beslissing wordt meegezonden.

Tenslotte wordt verwezen naar artikel 6:23 Awb waarin wordt voorgeschreven dat indien beroep kan worden ingesteld
tegen de beslissing op het bezwaar, daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding wordt gemaakt. Daarbij moet
worden aangegeven door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld.

Artikel 19. Jaarverslag
Deze bepaling is opgenomen bij de laatste wijziging van de verordening in 2010. In de praktijk blijkt dat de
bezwaarschriftencommissie jaarlijks verslag uitbrengt aan de raad, het college en de burgermeester over haar
werkzaamheden. De invulling van dit verslag is aan de commissie gelaten. Voor de hand ligt dat wordt aangegeven welke
aantallen bezwaren zijn ingediend, wat de werkvoorraad was bij aanvang van het kalenderjaar, hoeveel adviezen zijn
uitgebracht, wat de adviezen inhielden (niet-ontvankelijk, (deels) gegrond etc.) of het bestuursorgaan contrair heeft
besloten, in welke gevallen beroep wordt ingediend en wat de uitkomst van dit beroep is.

In geval er een klacht is ingediend tegen de bezwaarschriftencommissie wordt dit in het jaarverslag vermeld.

Het jaarverslag is ook een instrument voor de commissie om aan de bestuursorganen adviezen te geven over de
verbeterpunten op het gebied van juridische kwaliteit.

Artikel 20. Intrekking oude regeling
Dit artikel spreekt voor zich.
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Artikel 21. Inwerkingtreding
In artikel 139 tot en met 144 Gemeentewet zijn de bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen
verbindende voorschriften inhouden geregeld. De bepalingen over bekendmaking en mededeling van besluiten zoals
opgenomen in afdeling 3.6 Awb zijn niet van toepassing op algemeen verbindende voorschriften (zie artikel 3:1 Awb dat
aangeeft dat op besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, van dat hoofdstuk slechts afdeling 2 tot en
met 4A van toepassing zijn en wel voorzover de aard van de besluiten zich daartegen niet verzet). Besluiten van het
gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan wanneer ze bekendgemaakt zijn.
De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het Gemeenteblad of in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar
gestelde uitgave (huis-aan-huisblad of plaatselijk dagblad).

Artikel 22. Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften
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Concernzaken 
Cluster Directie ondersteuning 
(071)54 58 732 
sklok@leiderdorp.nl 

Ingekomen: 2 9 NOV, 2013 
Afdeling : ( ^ R i ^ p t - e 
Kopie : 

Mill III IIIIIIIIIIII 
2013.06569 
29/11/2013 

G e m e e n t e 
Le ide rdorp 

Aan de Raad 

datum : 27 november 2013 VERZONDEN 2 9 NOV. 2613 
kenmerk :2013U03405 
betreft : behandeling voorstel regionale commissie bezwaarschriften 

Geachte leden van de raad, 

Op de agenda van de commissie Bestuur en Maatschappij van maandag 2 december 
aanstaande staat het onderwerp Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 
geagendeerd. Dit onderwerp vloeit voort uit de doorontwikkeling van Servicepunt71 en de 
doelstellingen van Servicepunt71 waaronder de kwaliteitsverhoging, vermindering van 
kwetsbaarheid en de kostenreductie. 

Belangrijk in het traject is dat de partijen die hierbij betrokken zijn op een goede en 
zorgvuldige wijze worden betrokken. Eén van deze partijen is natuurlijk de huidige commissie 
Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp. In het voortraject zijn zij al op 
verschillende wijzen meegenomen in deze ontwikkeling; zo is het onderwerp aan orde 
geweest in de overleggen die wij een aantal maal per jaar hebben met de commissie. De 
voorzitters van de commissies van de aan Servicepunt71 deelnemende gemeenten hebben in 
een sessie afgelopen september vanuit hun deskundigheid hun bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling. Deze bijdrage is verwerkt in het voorstel en de bijgevoegde notitie "Advies 
Doorontwikkeling Bezwaarbehandeling" die aan u voorligt. 

Wij zijn evenwel nog met de commissie Bezwaar- en beroepschriften in gesprek. Wij hebben 
op 2 december as. een overleg met de commissie. Het lijkt ons verstandiger dit gesprek niet 
voeren onder druk van de behandeling in uw commissie. Daarom verzoeken wij u om de 

Bezoekadres 
Willem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl 
www.leiderdorp.nl 
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behandeling van dit onderwerp een ronde uit te stellen en het onderwerp te agenderen voor 
de volgende commissievergadering Bestuur en Maatschappij. 

H. Romei M. Driessen-Jansen 
burgemeester sedretafls 
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Afdeling:

  

 Gemeentewinkel  Leiderdorp, 7-01-2014 

Onderwerp:  1e wijziging van de 

Legesverordening 2014 

   

2013i02020 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014, nr. 

2013i02017; 

 

gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 20 januari 2014;  

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de  

1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 

 

Artikel I 

Aan de tarieventabel Legesverordening 2014 Titel 3, wordt na hoofdstuk 2 opgenomen: 
 

Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten   

3.3 Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag:   

3.3.1 voor een vergunning voor het innemen van een standplaats voor 

de verkoop van goederen als bedoeld in artikel 5:18 of 5:19 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening  

3.3.1.1 gedurende één dag in de week 150,00; 

 per jaar;  

3.3.1.2 gedurende twee dagen in de week 150,00; 

 per jaar;  
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3.3.1.3 gedurende drie of meer dagen per week 150,00. 

 per jaar.  

3.3.1.4 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 

5:15, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(ventvergunning) 112,50; 

3.3.1.5 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (aanwezigheid en 

verkoop van vuurwerk) 300,00; 

 
 
 

Artikel II 

Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 

3. Deze verordening kan worden aangehaald als: 1e wijziging van de Legesverordening 2014. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 3 februari 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen - Jansen 
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 2014 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 6-01-2014 

Onderwerp:  1e wijziging van de Verordening 

op de heffing en invordering van 

leges 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De 1e wijziging op de legesverordening 2014 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de tarieventabel Titel 3 van de Legesverordening 2014 is abusievelijk hoofdstuk 3 

overige APV activiteiten niet opgenomen. In de bijgevoegde 1e 

wijzigingsverordening wordt voorgesteld dit te herstellen.  

 

2 Beoogd effect 

Herstellen van de Legesverordening 2014. 

 

3 Argumenten 

Abusievelijk zijn in de tarieventabel van de Legesverordening 2014 de tarieven voor het 

nieuw ingevoegde hoofdstuk abusievelijk niet opgenomen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Deze wijziging heeft verder geen financieel nadelige gevolgen. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling door de Raad is bekendmaking op overheid.nl onder Gemeenteblad 
Leiderdorp noodzakelijk teneinde de 1e wijziging van de Legesverordening 2014 bekend te 
maken en in werking te laten treden. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Met de in de Legesverordening genoemde tarieven wordt de opbrengst gerealiseerd die in 

de begroting zijn vastgesteld. 

 

8 Evaluatie 

Wij stellen u voor de: 

Onder bijlage, bijgevoegd besluit vast te stellen.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1

e
 wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 2013i02023 



Gemeentewinkel 
Cluster Belastingen & Heffingen 
(071)54 58 746 
ethart@leiderdorp.nl 

Raad gemeente Leiderdorp 
Willem Alexanderlaan 1 
2351 DZ LEIDERDORP 

Ingekomen: ~ 8 JAN. 20H 

Afdeling : ^ ( V ^ S C Q , 

Kopie 

2014.00092 
08/01/2014 

Gemeente 
Leiderdorp 

VERZONDEN - 8 JAN. 2014 
datum : 30 december 2013 
kenmerk :2013U03744 
betreft : Abusievelijk vastgestelde tarieven 2014 

Geachte leden van de raad, 

Op 16 december 2013 heeft uw raad de Precarioverordening en de Marktgeldverordening 
2014 vastgesteld. Wij moeten u helaas informeren dat in onze voorstellen twee aspecten niet 
goed zijn vastgelegd. Hiervoor bieden wij u onze excuses aan. Onderstaand zullen wij u 
toelichten welke aspecten dit betreffen en welke maatregelen wij hebben genomen om een 
dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. 

Met betrekking tot de Precarioverordening en de Marktgeldverordening 2014 zijn abusievelijk 
de tarieven voor 2013 voorgesteld en vastgesteld. Daardoor is de indexering van 2% niet 
doorgevoerd. Het herstellen van de tarieven met terugwerkende kracht is op dit moment niet 
meer mogelijk. De oorzaak hiervan is dat het tijdvak is gaan lopen per 1 januari 2014 en er 
gelet op het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel een reeds vastgestelde en 
gepubliceerde verordening niet meer door een nieuw vast te stellen verordening gecorrigeerd 
kan worden. Bij de voorstellen voor het belastingjaar 2015 zullen de nieuwe tarieven 2015 
inclusief de indexering van 2014 berekend gaan worden. Het gebruik van de oude tarieven 
voor de precarioverordening en de marktgeldverordening zal kunnen leiden tot een nadeel 
van € 12.000,- in de begroting 2014. Wij willen dit nadeel binnen het betreffende programma 
opvangen. 

Daarnaast is in de tarieventabel Titel 3 van de Legesverordening 2014 abusievelijk hoofdstuk 
3 (overige APV activiteiten) niet opgenomen. Wij zullen uw raad voorstellen om dit te 
herstellen door middel van de 1 e wijziging op de Legesverordening 2014. 

Wij hebben onderzocht door welke omstandigheden deze fouten zijn ontstaan. De oorzaak ligt 
vooral dat mede door tijdsdruk in onvoldoende mate met de opsteller van de stukken is 
meegelezen. Wij zullen dit in het vervolg op een juiste wijze organiseren. 

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



-2-

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

CM 
L M . Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt 
het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en  
verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, ook 
afhankelijk van 
vrachtwagenverbod 
en 
IVVP:Verkeersmaat
regelen Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar  
Eind  2013 

 

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar In project 3D is 
voorzien dat raad 
wordt meegenomen 
in proces en steeds 
de meest recente 
cijfers krijgt.  

 

28 aug 2012 
Csie 
Ruimte/raad 
23 sept. 
2013 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar/ toetredingsfee bedingen. 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland Rijnland, 
p.m. 

 

17 dec  2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen meenemen 
in de bestuursrapportages. 
 

Maat periodiek  

4 mrt  2013 
Csie BM 

Evaluatie BOA’s/project toezicht en 
handhaving 

28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving.  
 
 
 
 

Driessen Brief in ris 131217  
→ 1

e
 kwt 2014 

 
 
 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/17-december-2013/17-december-2013/
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

23 sept. 
2013 raad  

Nota van uitgangspunten Ruimtelijke 
structuurvisie 

Het college checkt of er feitelijke afwijkingen 
van het duurzaamheidsbeleid voorkomen in 
de nota van uitgangspunten. Het college 
volgt de nieuwe duurzaamheidsagenda. 

Wassenaar   

23 sept. 
2013 raad 

Ruimtelijke structuurvisie Bij de concrete uitwerking neemt het college 
suggesties vanuit de raad mee over onder 
andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de 
regio krijgt aandacht. 

Wassenaar   

1 okt. 2013 
Csie Ruimte 

IVVP Onderzoek matrixborden binnen een 
kwartaal 

Wassenaar December 2013 
schriftelijke info 

Ja 
Brief in ris 
131220 
 

7 nov 2013 Sterrentuin College komt met nadere info over exploitatie 
verbetering Sterrentuin 

Zilverentant Maart 2014 
 

 

7 nov 2013 Willem de Zwijgerlaan College komt met nadere info over de 
externe veiligheid Willem de Zwijgerlaan 

Wassenaar 20 jan. 2014  

3 dec 2013 Òngeval A4 met tankauto (vraag GrL) Burgemeester informeert raad na gesprek 
met hulpdiensten 

Driessen 20 jan. 2014 Ja 

Brief in ris 
140109 
 

3 dec 2013 Ontwikkeling Willem de Zwijgerlaan College informeert raad over uitkomst 
gesprek ontwikkelaar Thomashuis 

Zilverentant 20 jan. 2014  

Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

16 dec 2103 Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend 
Leiderdorp - Economisch beleid 2014-2020 
Ondernemend Leiderdorp 

Overgenomen  Zilverentant  

16 dec 2103 Economische Agenda Leidse Regio - 
Kantorenleegstand 

Aangenomen 10:9    

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/9-januari-2014/9-januari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/9-januari-2014/9-januari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
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16 dec 2103 Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast 
Zijlkwartier 

Verworpen 15:5   - 

25 nov. 2013 Brittenstein Aangenomen (17:3)  Zilverentant Ja  
Brief in ris 
131220 

7 nov 2013 Biomassagebruik Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Buurtgroen zelf doen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Donatie voedselbank Aangehouden    

7 nov 2013 Kringloop bouwmaterialen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Vlinders en bijen Aangenomen 10:9  Maat  

7 nov 2013 Huisvuil Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Blikvangers Ingetrokken  - - - 

14 okt 2013 Oude Rijnzone Aangenomen  (12:7)  Zilverentant  

14 okt 2013 Voorhoflaan Aangenomen  (16:3)    

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college  Maat Ja 
Brief in ris 
1131220 

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid Aangenomen in raad 131014 (10:9) 
In raad 130923 8:8 opnieuw in stemming in raad 
131014 

 Wassenaar Ja 
Brief in ris 
131220 

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3  Wassenaar  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Maat  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-november-2013/26-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00
LAB071%20Ambitiedocument
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
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18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college Voorstel komt  
richting raad met 
griffie 
afstemmen hoe 
eea in 
begrotingsraad 
wordt behandeld 
130912 

Van der 
Eng/Wasse
naar 

Ja 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7 Brief van college 
in RIS geplaatst 
22 juli 2013 
20 dec 2013 

Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 Brief aan raad in 
voorbereiding 
over regionaal 
onderzoek 
gemeente 
Leiden 130912 
 

- - 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 Een eenmalig Maat ja 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/


 
Lijst van toezeggingen & moties 

 
 

Bijgewerkt t/m 9 januari 2014 Pagina 5 

 

Aangenomen 11:9 
 

bedrag van € 
100.000 is 
toegevoegd aan 
het 
Participatiebudg
et. De 
uitvoeringsorgan
isatie in Leiden 
is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

Er wordt 
gesproken met 
onderwijsveld 
over inhoud en 
mogelijke 
realisatie van de 
motie. 
Onderzoek moet 
duidelijkheid 
verschaffen of 
de motie 
uitvoerbaar is 
130912 

Zilverentant  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 

Brief 130909  Wassenaar Ja 
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de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders 
en belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie 
van TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij 
u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja 
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