
COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
 
 
A G E N D A voor maandag 30 juni 2014  
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Ingekomen stukken 

 
5. Mededelingen 

• Regio 
• Stand van zaken lopende dossiers  
 

6. Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 
In dit voorstel is de vraag beleidswijzigingen in kader van de WMO 2015 vast te stellen. Zodat 
de gemeente op 1 januari 2015 klaar is voor de invoering van de nieuwe WMO 2015. Ter 
besluitvorming in de raad van 14 juli 2014.  
 
NB: Hoofdstuk 5 Financien van notitie Invoering Wmo 2015 is in verband met het verwerken 
van de meicirculaire nog niet verwerkt in de notitie. Het wordt volgende week nagezonden 
vóór de fracties. 
 

7. Preventie- en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016 
Vraag aan de raad is dit plan vast te stellen met als doel een integrale aanpak ontwikkelen om 
overmatig alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente Leiderdorp te voorkomen, om op deze 
manier een gezondere leefstijl te ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en 
openbare orde tegen te gaan. Ter besluitvorming in de raad van 14 juli 2014. 
 

8. Bestuursrapportage 1e kwartaal inclusief begrotingswijziging 
De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp 
de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging is een uitvloeisel van de eerste 
bestuursrapportage 2014, waarmee het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2014 bijgesteld 
wordt. Ter besluitvorming in de raad van 14 juli 2014. 
 

9. Begrotingswijziging 5, boekjaar 2014 
Met deze vijfde begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo voor 2014 
bijgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 14 juli 2014. 
 

10. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 7 juli 2014 
Bespreken van de AB-vergadering van 7 juli 2014 en formuleren van een commissie 
advies/standpuntbepaling voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB. 
De vergaderstukken komen 23 juni beschikbaar via de ODWH  
http://www.odwh.nl/opdrachtgevers/vergaderingen/ 
 

11. Lijst van toezeggingen 
 

12. Rondvraag 
 

http://www.odwh.nl/opdrachtgevers/vergaderingen/


13. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 19 juni  2014 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij en Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp:  Invoering Wmo 2015  Aan de raad.  

 

 

Voorgesteld wordt om de gemeenteraad te laten besluiten om: 
 

1. Programma 2:  ‘Een veilige geborgen jeugd’ 
- programma 2 ‘Een veilige geborgen jeugd’  in de Wmo beleidsnota te laten vervallen.   

 

2. Programma 3: ‘Steun aan mantelzorgers en vrijwilligers 
- Voorstel voor  de w aardering van mantelzorgers in samenw erking met de lokale 

ondersteuningsorganisat ies vorm te geven. 
 

3. Programma 4: ‘Meedoen makkelijker maken’ 
 
A. Hulp bij het huishouden 
-   de hervorming van hulp bij het huishouden met als hoofdpunten:  
a. hulp bij het huishouden ( HbhH) in principe aan te bieden als een algemene voorziening  
b. het behouden van een maatw erkvoorziening HbhH voor de meest kw etsbare groep 
c. onderdelen van de huishoudelijke hulp eff iciënter vorm te geven door deze te koppelen aan 

andere diensten.   
 
B. Begeleiding 
-  de begeleiding  te hervormen met als hoofdpunten: 
a. het inrichten van een lichtere, kortdurende  vorm van begeleiding  (Welzijn/AWBZ)  in een 

algemene voorziening; 
b.  het behouden van een maatw erkvoorziening voor zw aardere, langdurige en complexe vormen 

van begeleiding, w aaronder dagbesteding; 
c.  onderdelen van de begeleiding eff iciënter vorm te geven door deze te koppelen aan andere 

diensten 
 
C. Specialistische ondersteuning 

-   aan te sluiten bij de landelijke raamovereenkomst  van de VNG  met organisat ies voor 

specialist ische begeleiding  ten behoeve van de doelgroep doven, blinden en slechtzienden en 

zeldzame aandoeningen. 

 
D. Bestaande voorzieningen in de Wmo: 
 
- met ingang van 1 januari 2015 bij nieuw e aanvragen en bij cliënten die overkomen vanuit  de 

AWBZ,  voor de volgende individuele maatw erk voorzieningen, een eigen bijdrage in de kosten 
te vragen die recht doet aan de inkomens- en vermogensposit ie van de aanvrager : 
a. Vervoersvoorziening 
b. Woningaanpassing 
c. Hulpmiddelen  
d. Hulp bij het huishouden 
e. Begeleiding 

 
E. Vervoer 
- de ondersteuning dichter bij huis te organiseren teneinde de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk te voorkomen; 
-  indien vervoersvoorzieningen nodig zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van het sociaal 

netw erk en reguliere voorzieningen; 
-   de voorstellen die vanuit  Holland Rijnland w orden voorbereid te betrekken bij de heroriëntat ie 

van de huidige vervoersvoorzieningen voor doelgroepen.  
 
F. Hulpmiddelen 
-  met ingang van 1 januari 2015 rolstoelen voor kortdurend gebruik als algemeen gebruikelijk 

*Z000D57A42
6* 
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aan te merken. 
 
G. Wonen en zorg 
- een nieuw e agenda op w onen en zorg  in samenw erking met de Leidse regio uit  te w erken, die 

aansluit  op de nieuw e ontw ikkelingen. 
 
H. Persoonsgebondenbudget 
- het persoonsgebonden budget zodanig vorm te geven dat er voldoende ruimte behouden blijf t  

voor maatw erk.  
 
I. Kwaliteitsinstrumenten 
- het kw aliteitsbeleid in sub-regionaal verband uit  te w erken, w aaronder: 

a.   rol en funct ie toezichthoudende ambtenaar; 
b.  klant ervaringsonderzoek; 
c. kw aliteitseisen aanbieders; 
d. klachtenregeling. 
 

J. Financiële maatwerkvoorziening chronisch zieken 
- op grond van een (t ijdelijke) regeling categoriale bijstand chronisch zieken en gehandicapten in 

2014 eenmalig een compensatie van € 100,- toe te kennen en deze te dekken uit  middelen die 
hiervoor gestort  zijn in de behoedzaamheidsreserve.  

-          de begrot ingsw ijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder w eergegeven.  
 

Programma 2014   

2015 2016 2017 
Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = 
verlaging) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -                 -               -               -    

2 - Werk en Inkomen     20.000             -                 -               -               -    

3 - Kunst, Cultuur en Sport            -               -                 -               -               -    

4 - Beheer openbare ruimte            -               -                 -               -               -    

5 - Ruimtelijk beleid            -               -                 -               -               -    

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid            -               -                 -               -               -    

7 - Grondontwikkeling            -               -                 -               -               -    

Algemene Dekkingsmiddelen            -               -                 -               -               -    

Saldo van baten en lasten     20.000             -                 -               -               -    

Mutatie reserves            -       -20.000               -               -               -    

Resultaat  0    0  0  0  

neutraal   neutraal neutraal neutraal 
 
- in principe in te stemmen met het leveren van een f inanciële maatw erkvoorziening voor 

mensen met langdurige hoge zorgvraag vanaf 2015 conform het voorstel van Holland Rijnland 
(collect ieve aanvullende verzekering) en de nadere uitw erking af te w achten.  

 
K. Sociaal gebiedsgebonden team 
- de project- en personeelskosten ad € 177.500 van het sociaal gebiedsgebonden team 

(coördinator en sociaal innovator) voor 2015 en 2016 . Dekking w ordt meegenomen in de 
kadernota 2015-2018. 

 
 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
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Op 1 januari 2015 moet de gemeente de voorbereidingen afgerond hebben voor de 

invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Delen van de 

AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo. De Wmo 2015 omvat daarmee zowel 

bestaande als nieuwe verantwoordelijkheden.  

 

De uitbreiding van de Wmo maakt onderdeel uit van de drie decentralisaties (3 D’s). De 

drie decentralisaties hebben ten doel de participatie van mensen in de samenleving te 

bevorderen. Het invulling geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van de 

3D’s gaat voor de gemeente gepaard met forse rijksbezuiniging en is daarmee een 

financiële opgave.  

De besluitvorming over deze notitie en de meicirculaire kruizen elkaar net. Er is voor 

gekozen de financiële vertaling op basis van de binnengekomen meicirculaire te maken en 

deze voor behandeling van de notitie ‘Invoering Wmo 2015’ in de commissie Bestuur en 

Maatschappij (30 juni) na te zenden.  

 

Mocht de financiële vertaling van de meicirculaire leiden tot een negatief resultaat zullen 

wij bij u terugkomen met aanvullende voorstellen. 

  

1.b Voorgeschiedenis 

  

Op 25 november 2013 heeft u ingestemd met de visie op de Toekomst van het sociaal 

domein (RVS 2013i01351).Om invulling te geven aan deze visie heeft u in de Notitie 

Hervorming  Sociaal  Domein (RVS 2013i01351) ingestemd met een aantal kaders 

waarbinnen de verdere nieuw taken moeten worden vormgegeven.  

 

In de Wmo beleidsnota 2013-2016 (RVS 2012i01874) zijn reeds de eerste kaders 

vastgelegd op basis van de afspraken in het Bestuursakkoord “Bruggen Slaan” van 29 

oktober 2012. De nu voorliggende notitie Invoering Wmo 2015 sluit aan op de eerdere 

notities en bevat informatie over de veranderingen binnen de Wmo en de voorgestelde 

aanpak. De notitie biedt tevens onderbouwing voor de beslispunten die nodig zijn om te 

kunnen start met het gebiedsgebonden team en het traject van bestuurlijk contracteren. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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De 3 D geeft al aan dat het beleidsveld Wmo nauw samenhangt met de decentralisatie 

Jeugd en Participatie. De Wmo  moet ook in samenhang met de Wet langdurige Zorg 

(vervolg van AWBZ) en de Zorg verzekeringswet (ZvW) worden vormgegeven. 

Gezamenlijk dragen zij zorg voor de langdurige zorg en ondersteuning aan inwoners die dit 

nodig hebben. 

De samenhang met het lokaal gezondheidsbeleid ligt vooral op het terrein van preventie en 

op het gebied van wonen, vervoer en openbare ruimten worden verbindingen gemaakt met 

de Wmo.   

Op het terrein van de Wmo wordt op een aantal onderwerpen regionaal samengewerkt met 

gemeenten binnen Holland Rijnland (samenwerking Zorg en Zekerheid, maatwerk 

inkomensvoorziening, OGGZ e.d.).  Binnen de Leidse sub-regio wordt het beleid op het 

terrein van de individuele maatwerkvoorzieningen, inkoop en verordeningen nauw 

samengewerkt met Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. De notitie Invoering Wmo is een 

product van deze samenwerking.  

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van beleidswijzigingen in kader van de Wmo 2015. Zodat op 1 januari 2015 de 
gemeente klaar is voor de nieuwe taken. 
 

3 Argumenten 

 

1.1 Preventief jeugdbeleid vervalt met ingang van 1 januari 2015 in de Wmo.  

Het preventief jeugdbeleid maakt dan onderdeel uit van de Jeugdwet. 

 

2.1 Gemeenten mogen zelf waardering mantelzorg vormgeven. Mantelzorgcompliment 

zoals we die kennen binnen de AWBZ vervalt. Gemeenten krijgen budget. Gemeenten 

dienen in verordening aan te geven op welke wijze zij hun waardering voor mantelzorgers 

invullen. Voorgesteld wordt dit met de betrokken maatschappelijk partners vorm te geven. 

 

3.1 A en B. Ondersteuning bij het huishouden en lichte vormen van Begeleiding 

wordt in principe een algemene voorziening en maatwerkvoorziening wordt 

behouden voor langdurige complexe vormen van ondersteuning. Dit sluit aan bij het 

meer uitgaan en gebruik maken van eigen kracht van de cliënt en zijn sociale omgeving en 

het blijven bieden van een vangnet voor mensen die dit niet kunnen.  
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3.1 C. VNG sluit raamovereenkomsten voor specifieke doelgroep zintuigelijk en 

auditief gehandicapten. Het aantal cliënten met deze handicap is per gemeente erg laag. 

De ondersteuning die nodig is, wordt maar door enkele aanbieders in het land 

aangeboden. Door gebruik te maken de centrale raamovereenkomsten zijn alle gemeenten 

in staat de gevraagde ondersteuning te leveren. 

 

3.1 D. Op alle individuele maatwerkvoorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd 

die recht doet aan inkomens en vermogenspositie van de aanvrager. Hiermee worden 

cliënten bewuster van de kosten en zal eerder de afweging worden gemaakt of de 

voorziening echt noodzakelijk is of al dan niet zelf kan worden aangeschaft. Ook zullen niet 

gebruikte verstrekte voorzieningen eerder geretourneerd worden. 

 

3.1 E en F Bij vervoer en rolstoelen voor kortdurende gebruik meer uit te gaan van 

eigen kracht. Vervoer kan op termijn anders en efficiënter worden ingericht door de 

vervoersafhankelijkheid te verminderen, het anders te organiseren en meer gebruik te 

maken van mogelijkheden van het sociaal netwerk. Ook vervoersmiddelen die te huren zijn 

en dienen voor tijdelijk gebruik kunnen door cliënt zelf geregeld worden. 

 

3.1 G  Op het terrein van wonen en zorg dient het huidige beleid te worden 

aangepast op nieuwe situatie.  Door het afbouwen van de intramurale voorzieningen 

zullen inwoners met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag op termijn langer thuis 

blijven wonen. Het woon-zorgbeleid dient hierop te worden afgestemd. 

 

3.1 H. Een persoonsgebonden budget (Pgb) biedt mogelijkheid voor maatwerk. 

Houders van een Pgb kiezen hiervoor omdat zij zelf de regie over de ondersteuning 

kunnen voeren en de ondersteuning op maat kunnen afstemmen met hun eigen 

behoeften/gezinssituatie.  

 

3.1 I. Kwaliteit binnen Wmo gewaarborgd. Om de kwaliteit van de aanbieder, geleverde 

zorg en vereisten van de wet te borgen zal sub-regionaal kwaliteitsbeleid worden 

vormgegeven. Ook de ervaringen van cliënten krijgen hierbinnen nadrukkelijk een rol. 

 

3.1 J. Cliënten met meerkosten door hun handicap of chronische ziekte dienen 

financieel ondersteunt te worden.  In 2014 worden de cliënten met  een laag inkomen 
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die gebruik maken van de regeling categoriale bijstand chronische zieken en 

gehandicapten eenmalig gecompenseerd voor het wegvallen van de Compensatie Eigen 

Risico (CER) bijdrage. Een structureler regeling (collectieve aanvullende zorgverzekering) 

wordt binnen Holland Rijnland uitgewerkt. 

 

3.1 K. Toegang tot voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo gaat via Sociaal 

gebiedsgebonden team (SGT). Voor de start ( 2015 en 2016) van het sociaal 

gebiedsgebonden team moet voor de personeelskosten (coördinator en sociaal innovator) 

en de projectkosten worden geïnvesteerd. Op termijn wordt verwacht dat deze door 

verschuiving binnen het sociaal domein bekostigd kunnen worden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

3.1  A t/m K. De invoering van de Wmo 2015 betreft een grote opgave met een hoog 

onzekerheidsgehalte. De wet is nog niet in de Eerste Kamer behandeld. Het definitieve 

budget is bekend gemaakt bij de Meicirculaire (begin juni). De vertaling naar de 

beleidsvoorstellen in deze notitie hebben nog niet plaatsgevonden.  

 

3.2. Risico’s worden uitgewerkt in een 3D risico inventarisatie. Het proces van 

hervorming brengt onzekerheden met zich mee en onvoorziene zaken. Deze worden 

zoveel mogelijk in een risico inventarisatie in beeld gebracht en voorzien van 

beheersmaatregelen. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd. 

 

3.3 Kosten/investeringen voor de hervorming dienen budgettair neutraal plaats te 

vinden. De gemaakte investeringen voor de overgang moeten op termijn door 

verschuivingen binnen het budget en/of verdere bezuinigingen of maatregelen worden 

bewerkstelligd. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

We geven de nieuwe Wmo vorm op basis van dialoog met de inwoners, 

cliëntenorganisaties en partners. Uitkomsten uit de diverse bijeenkomsten zijn 

meegenomen bij de totstandkoming van de notitie. In samenwerking met de gemeente 
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Leiden zijn cliënteninterviews, themabijeenkomsten en denktanks met zorgprofessionals 

gehouden. Lokaal zijn gesprekken gevoerd persoonsgebonden budget houders, 

huisartsen, wijkoverleggen, verschillende bezoeken afgelegd bij cliëntgroepen (Op de 

koffie bij…) is een Wmo bijeenkomst voor inwoners georganiseerd. Al deze gesprekken 

hebben bijgedragen aan de notitie die nu aan u voorligt. 

 

Ook de Wmo Adviesraad is nauw betrokken. Zij zijn regelmatig op de hoogte gehouden 

van de voorstellen die in deze nota worden beschreven. De Wmo adviesraad heeft tijdens 

deze gesprekken positief gereageerd op de plannen. Het advies van de Wmo adviesraad 

treft u bij de stukken aan. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Op basis van de meicirculaire wordt de financiële paragraaf uitgewerkt. U ontvangt deze 

uitwerking voor behandeling van de Notitie in de commissie Bestuur en Maatschappij (30 

juni). 

 

Vooruitlopend daarop is het van belang dat college en raad het voorstel in behandeling 

nemen in verband met de noodzaak tot snelle besluitvorming. De start van het Sociaal 

gebiedsgebonden team (SGT) en het proces van bestuurlijk contracteren heeft die 

voortgang nodig om ervoor te zorgen dat we tijdig klaar zijn voor de nieuwe taken. 

 

8. Evaluatie 

De noodzakelijke transformatie vergt een open proces, met meer ruimte  voor vernieuwing 

en het gezamenlijk formuleren van opgaven en bijstelling van oplossingsrichtingen. Bij deze 

nieuwe werkwijze van het lerende weg vormgeven is feitelijk sprake van een continu proces 

van evalueren en bijstellen.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 



Pagina 8 van 8 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/003001/4263    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel      

Bijlagen:  
 

1. Notitie Invoering Wmo 2015  Van transitie naar transformatie 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp:  Invoering Wmo 2015    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college 17 juni 2014 (Z/14/003001); 

gezien het advies van commissie Commissie Bestuur en Maatschappij van 30 juni 2014. 

 

b e s l u i t: 

 

 
1. Programma 2:  ‘Een veilige geborgen jeugd’ 
- programma 2 ‘Een veilige geborgen jeugd’  in de Wmo beleidsnota te laten vervallen.   

 

2. Programma 3: ‘Steun aan mantelzorgers en vrijwilligers 
- Voorstel voor  de w aardering van mantelzorgers in samenw erking met de lokale 

ondersteuningsorganisat ies vorm te geven. 
 

3. Programma 4: ‘Meedoen makkelijker maken’ 
 
A. Hulp bij het huishouden 
-   de hervorming van hulp bij het huishouden met als hoofdpunten:  
a. hulp bij het huishouden ( HbhH) in principe aan te bieden als een algemene voorziening  
b. het behouden van een maatw erkvoorziening HbhH voor de meest kw etsbare groep 
c. onderdelen van de huishoudelijke hulp eff iciënter vorm te geven door deze te koppelen aan 

andere diensten.   
 
B. Begeleiding 
-  de begeleiding  te hervormen met als hoofdpunten: 
a. het inrichten van een lichtere, kortdurende  vorm van begeleiding  (Welzijn/AWBZ)  in een 

algemene voorziening; 
b.  het behouden van een maatw erkvoorziening voor zw aardere, langdurige en complexe vormen 

van begeleiding, w aaronder dagbesteding; 
c.  onderdelen van de begeleiding eff iciënter vorm te geven door deze te koppelen aan andere 

diensten 
 
C. Specialistische ondersteuning 

-   aan te sluiten bij de landelijke raamovereenkomst  van de VNG  met organisat ies voor 

specialist ische begeleiding  ten behoeve van de doelgroep doven, blinden en slechtzienden en 

zeldzame aandoeningen. 

 
D. Bestaande voorzieningen in de Wmo: 
 
- met ingang van 1 januari 2015 bij nieuw e aanvragen en bij cliënten die overkomen vanuit  de 

AWBZ,  voor de volgende individuele maatw erk voorzieningen, een eigen bijdrage in de kosten 
te vragen die recht doet aan de inkomens- en vermogensposit ie van de aanvrager : 
a. Vervoersvoorziening 
b. Woningaanpassing 

*Z000D57A42
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c. Hulpmiddelen  
d. Hulp bij het huishouden 
e. Begeleiding 

 
E. Vervoer 
- de ondersteuning dichter bij huis te organiseren teneinde de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk te voorkomen; 
-  indien vervoersvoorzieningen nodig zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van het sociaal 

netw erk en reguliere voorzieningen; 
-   de voorstellen die vanuit  Holland Rijnland w orden voorbereid te betrekken bij de heroriëntat ie 

van de huidige vervoersvoorzieningen voor doelgroepen. 
 
F. Hulpmiddelen 
-  met ingang van 1 januari 2015 rolstoelen voor kortdurend gebruik als algemeen gebruikelijk 

aan te merken. 
 
G. Wonen en zorg 
- een nieuw e agenda op w onen en zorg  in samenw erking met de Leidse regio uit  te w erken, die 

aansluit  op de nieuw e ontw ikkelingen. 
 
H. Persoonsgebondenbudget 
- het persoonsgebonden budget zodanig vorm te geven dat er voldoende ruimte behouden blijf t  

voor maatw erk.  
 
I. Kwaliteitsinstrumenten 
- het kw aliteitsbeleid in sub-regionaal verband uit  te w erken, w aaronder: 

a.   rol en funct ie toezichthoudende ambtenaar; 
b.  klant ervaringsonderzoek; 
c. kw aliteitseisen aanbieders; 
d. klachtenregeling. 
 

J. Financiële maatwerkvoorziening chronisch zieken 
- op grond van een (t ijdelijke) regeling categoriale bijstand chronisch zieken en gehandicapten in 

2014 eenmalig een compensatie van € 100,- toe te kennen en deze te dekken uit  middelen die 
hiervoor gestort  zijn in de behoedzaamheidsreserve.  

-          de begrot ingsw ijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder w eergegeven. 
 

Programma 2014   

2015 2016 2017 
Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = 
verlaging) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -                 -               -               -    

2 - Werk en Inkomen     20.000             -                 -               -               -    

3 - Kunst, Cultuur en Sport            -               -                 -               -               -    

4 - Beheer openbare ruimte            -               -                 -               -               -    

5 - Ruimtelijk beleid            -               -                 -               -               -    

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid            -               -                 -               -               -    

7 - Grondontwikkeling            -               -                 -               -               -    

Algemene Dekkingsmiddelen            -               -                 -               -               -    

Saldo van baten en lasten     20.000             -                 -               -               -    

Mutatie reserves            -       -20.000               -               -               -    

Resultaat  0    0  0  0  

neutraal   neutraal neutraal neutraal 
 
- in principe in te stemmen met het leveren van een f inanciële maatw erkvoorziening voor 

mensen met langdurige hoge zorgvraag vanaf 2015 conform het voorstel van Holland Rijnland 
(collect ieve aanvullende verzekering) en de nadere uitw erking af te w acht en. 

 
K. Sociaal gebiedsgebonden team 
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- de project- en personeelskosten ad € 177.500 van het sociaal gebiedsgebonden team 
(coördinator en sociaal innovator) voor 2015 en 2016 . Dekking w ordt meegenomen in de 
kadernota 2015-2018. 

 
 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 juli 2014 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp:  RVS Preventie en 

handhavingsplan Alcohol 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Het preventie- en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Horeca heeft meerwaarde voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Leiderdorp en is 

van economische betekenis. Aan de andere kant kenmerkt horeca zich door de 

verstrekking van alcoholhoudende dranken, hetgeen bij overmatige verstrekking negatieve 

gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid, openbare orde en voor de gezondheid. De 

laatste wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) heeft drie doelen: Het verminderen 

van alcoholgebruik onder jongeren, het terugdringen van alcohol gerelateerde openbare 

orde problemen en het reduceren van administratieve lasten. De DHW schrijft voor dat de 

gemeenteraad een preventie- en handhavingsbeleid alcohol dient vast te stellen.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Sinds 1864 is de wet vijf keer gewijzigd, en vanaf 1 januari 2014 is er opnieuw een 

belangrijke wetswijziging ingegaan. De eerste wijziging van de Drank- en Horecawet had 

betrekking op de regels voor de paracommercie. De tweede wijziging zorgde voor 

vereenvoudiging van de vestigingseisen voor de horeca en de slijters. De derde wijziging 

regelde onder andere de leeftijdsgrenzencontrole en het alcoholverkoopverbod op diverse 

locaties. De vierde betrof de introductie van de bestuurlijke boete.  

 

Vanaf 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet, na acht jaar, opnieuw gewijzigd. Deze 

wetswijziging moest zorgen voor het realiseren van de bovenstaande drie doelen. Na de 

wijziging van 1 januari 2013 is op 1 januari 2014, met een tweede wijziging de leeftijdgrens 

voor alcoholhoudende drank verhoogt van 16 naar 18 jaar. 

 

*Z000AA4800
3* 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Al de nieuwe wijzigingen in de Drank- en Horecawet vragen om een preventie- en 

handhavingsbeleid. Preventie en handhaving zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Een integrale aanpak komt zowel ten goede aan de gezondheid van de 

inwoners van gemeente Leiderdorp en aan de preventie van alcohol gerelateerde 

problemen rond veiligheid en overlast, zoals vernielingen en geweld. Om die reden is bij de 

totstandkoming van het preventie- en handhavingsplan alcohol nadrukkelijk een verbinding 

gemaakt met het lokale gezondheidsbeleid, is er oog voor afstemming met het komende 

Integrale Veiligheidsbeleid én is er intensief samengewerkt met de afdeling 

Gemeentewinkel, die zich bezighoudt met vergunningverlening en toezicht en handhaving.  

 

2 Beoogd effect 

Het gaat bij het preventie- en handhavingsbeleid om een combinatie van leefbaarheid-, 

veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen. De doelstelling luidt:  

 

‘’Een integrale aanpak ontwikkelen om overmatig alcoholgebruik bij jongeren in de 

gemeente Leiderdorp te voorkomen, om op deze manier een gezondere leefstijl te 

ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en openbare orde tegen te gaan’’ 

 

Minder (problematisch) alcoholgebruik door jongeren en het tegengaan van jeugdoverlast 

maken onderdeel uit van de huidige gemeentelijke plannen.   

 
3 Argumenten 

- ‘het preventie- en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014-2016’ is een wettelijke taak. 

- ‘het preventie- en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014-2016’ is in lijn met het lokaal 

gezondheidsbeleid. 

Het preventie- en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014-2016’ is voorgelegd aan de 

afdelingen juridische zaken en financiën. Beide afdelingen zijn akkoord met het plan. 

Ten aanzien van eventuele regionale samenwerking komt dit plan te vroeg om al een 

afgeronde werkvorm te kunnen presenteren. Een samenwerkingsverband met gemeente 

Leiden zou een oplossing kunnen bieden in de beperkte toezicht- en 

handhavingscapaciteit van gemeente Leiderdorp. Ook kan worden gedacht aan een 

bredere samenwerking met de Duin- en Bollenstreek. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 Er is een kanttekening te maken ten aanzien van het aspect van de controle op de Drank- 

en Horecawet (DHW): het toezicht en de handhaving. De Boa’s van Leiderdorp zijn beide 

aangewezen én hebben de vereiste diploma’s om te acteren op de DHW. 

Echter, er zijn de laatste jaren meer en meer taken richting de Boa’s gegaan en de 

capaciteit is beperkt. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het 

nalevingsgedrag op het gebied van de DHW, bovendien wordt toezicht en handhaving in 

de openbare ruimte – veel breder dus dan de DHW – nader beschouwd.  

Voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn de middelen begroot, dus dat kan 

doorgang vinden, eventueel door inhuur. Of onze eigen Boa’s de taken voor toezicht en 

handhaving ten aanzien van de DHW zullen uitvoeren hangt af van hoe de keuzes die 

gemaakt moeten worden, omdat hun capaciteit beperkt is en het aantal taken groot. Op 

basis van monitoring en evaluatie kan bijstelling plaatsvinden. 

 

5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

In een eerder stadium bij de implementatie van de DHW zijn betrokken partijen benaderd 

(voor de vaststelling van de verordening op de paracommercie) en deze hebben ook hun 

inbreng gehad. Het preventie en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016 is 

integraal vormgegeven in samenwerking met diverse afdelingen (o.a. OOV, 

gezondheidsbeleid, sport, vergunningen en handhaving). Voor wat betreft specifiek het 

preventie en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014-2016 zijn betreffende afdelingen 

steeds in gesprek met de partners (politie, GGD, jongerenwerk, scholen etc.). 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Op zowel het gebied van preventie als op het gebied van toezicht en handhaving zijn in de 

begroting middelen geraamd om op een goede manier uitvoering te geven aan de 

uitwerking van het preventie en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016. 

 

8 Evaluatie 

Bij monitoring zal de benodigde informatie die in context staat met het preventie- en 

handhavingsbeleid worden verzameld. Ten aanzien van de leeftijdgrenzen controle wordt 

gebruik gemaakt van onderzoek dat is uitgevoerd met behulp van Mystery shopping. 
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Daarnaast worden gegevens gebruikt, zoals het aantal jongeren met een halt- afdoening 

alcohol, het aantal alcoholverstrekkers met een overtreding,  het aantal overtredingen 

vanuit het tabellenboek van de politie, etc. Periodiek moet dit de benodigde informatie 

opleveren om het alcoholbeleid te evalueren. 

 

Aan de hand van de beschikbare cijfers zal met alle samenwerkende partners van het 

preventie- en handhavingsbeleid alcohol, worden gekeken of het preventie- en 

handhavingsbeleid effectief is en kunnen plannen worden bijgesteld.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

I. 3233 - Concept Preventie- en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014 – 2016; 
II. 3232 - Concept raadsbesluit Preventie- en handhavingsplan Alcohol Leiderdorp 2014 – 

2016. 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp:  RBS Preventie en 

handhavingsplan Alcohol 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/002456/3230; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 30 juni 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 43a van de Drank- en Horecawet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Het preventie- en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016 vast te stellen. 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 juli 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z000AA6225
E* 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp:  bestuursrapportage 1e kwartaal 

inclusief begrotingswijziging 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 inzake de eerste bestuursrapportage 2014 vast 

te stellen; 

2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de raad. 

Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi voor 2014 

bijgesteld. Deze begrotingswijziging is een uitvloeisel van de eerste bestuursrapportage 

2014. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

De toelichting van de diverse posten staat kort toegelicht bij het concept raadsbesluit. 
bijlagen. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

*Z000D7C2E7
D* 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze w ijziging is het verw achte jaarresultaat voor de verschillende jaren 
 

Jaar Saldo na 
begrotingswijziging 5 

Mutatie 1e 
bestuursrapportage 

Saldo na 
begrotingswijziging 6 

2014 € 66.916 nadelig € 94.855 voordelig € 27.939 voordelig 
2015 € 293.842 nadelig € 129.202 voordelig € 164.640 nadelig 
2016 € 646.649 nadelig € 600.792 voordelig € 45.857 nadelig 
2017 € 340.373 nadelig € 34.772 nadelig € 375.145 nadelig 

 

 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Z/14/003030/4291 eerste bestuursrapportage 2014 
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 17 juni 2014 

Onderwerp: begrotingswijziging bij 1e 

bestuursrapportage 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/003030/4333 d.d. 17 juni 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van d.d. 30 juni 2014 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t: 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven 

2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 

W01. Bij de verwerking van de septembercirculaire 2013 en de decembercirculaire 2013 zijn de 

bedragen voor 2015 en 2016 niet correct verwerkt. Met deze correctie sluit de mutatie weer aan bij de 

brieven over deze circulaires. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten -            -            -            -            -            

Mutatie reserves -            -            -163.974    -635.564    -            

-163.974 -635.564 0

voordeel voordeel neutraal

2014

2015 2016 2017

Resultaat 0

neutraal  

 

 

W02. In de legesverordening 2013 was een m2 grondslag voor reclame-uitingen opgenomen die bij 

enkele vergunningaanvragen leidde tot buitenproportioneel hoge leges. Het college heeft in februari 2014 

besloten deze leges aan te passen aan de aangepaste grondslag in de legesverordening 2014 middels 

*Z000D7E545
9* 
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hardheidsclausule. De creditering vond na afsluiting van de jaarrekening 2013 plaats. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -            -49.000      -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten -            -49.000      -            -            -            

Mutatie reserves -            -            -            -            -            

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat 49.000

nadeel

2014

2015 2016 2017

 

 

W03. Per 1 juli wordt het contract met de externe constructeur opgezegd, omdat de constructieve 

berekeningen die dit jaar moeten worden uitgevoerd, grotendeels door een intern daartoe opgeleide 

medewerker kunnen worden opgepakt. Het budget dat daartoe dit jaar in de exploitatie is opgenomen, 

wordt met label in de Reserve egalisatie exploitatielasten opgenomen voor de constructieve advisering 

IKEA en Winkelhof  inhuur Ikea naar reserve omgevingsvergunning. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -50.000      -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten -50.000      -            -            -            -            

Mutatie reserves 50.000       -            -            -            -            

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

 

 

W04. Deze mutatie komt niet specifiek terug in de bestuursrapportage. Met het opstellen van de 

jaarrekening en het definitief worden van de boekwaarden van de investeringen zijn de kapitaallasten voor 

2014 herrekend. Dit levert voor een aantal programma’s verschillen op. Uiteraard worden de verschillen op 

reiniging en riolering verrekend met de betreffende bestemmingsreserve. Verschillen zijn ontstaan doordat 
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investeringen later of voor een ander bedrag zijn afgesloten dan begroot. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -59.066      -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -583.348    -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid 4.615         -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -40.185      -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling 16.563       -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -341.370    -276.454    -            -            -            

Saldo van baten en lasten -1.002.791  -276.454    -            -            -            

Mutatie reserves 547.710     -            -            -            -            

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat -178.627 

voordeel

2014

2015 2016 2017

 

 

W05. Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. In de eerste helft van het jaar is meer uitgegeven 

dan begroot. Start schooljaar 2013/2014 is gestart met de nieuw aanbestede vervoerder (Connexxion). 

Deze is duurder dan de vorige vervoerder. Dat was al in de risico's aangegeven. Nu de berekeningen 

binnen zijn, worden de verhogingen via de kadernota 2015 verwerkt in de begroting.  

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 80.000       -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten 80.000       -            -            -            -            

Mutatie reserves -            -80.000      -            -            -            

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

 

 

W06. De kosten voor de voorbereiding van verkoop van snippergroen zijn voor een groot gedeelte 

gemaakt in 2013. Omdat deze inkomsten in 2014 verwacht worden is met begrotingswijziging 8 besloten 

om aan lasten voorbereiding € 60.000 in 2013 uit de reserve Egalisatie exploitatielasten te onttrekken om 
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vanuit de inkomsten in 2014 weer € 60.000 te storten in deze reserve. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -            60.000       -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten -            60.000       -            -            -            

Mutatie reserves 60.000       -            -            -            -            

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

 

 

W07. De opbouw van de baten van rioleringen zijn afgeleid vanuit het vGRP 2011-2015 . In 2014 zijn de 

baten hoger dan de begrote uitgaven, op deze manier sparen we voor de toekomstige uitgaven, door deze 

systematiek staat het totaal van programma 4F in 2014 op inkomsten. De baten ontvangen wij van de 

watermaatschappij via een voorschot, ten tijde van de download van de bestuursrapportage was april nog 

niet overgemaakt. Daarnaast zijn er wel meer uitgaven (dan baten) in de eerste periode van 2014 geboekt 

waardoor er nu een scheef beeld ontstaat. Per saldo blijven in 2014 de uitgaven binnen de begroting 2014, 

waarbij opgemerkt moet worden dat de begrote kapitaallasten 2014 naar beneden bijgesteld worden i.v.m. 

uitstel projecten. De baten zijn afhankelijk van het waterverbruik waarbij vorig jaar een tekort is ontstaan. 

Dit tekort lijkt structureel aangezien landelijk het waterverbruik afneemt. 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -50.000      50.000       50.000       50.000       

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten -            -50.000      50.000       50.000       50.000       

Mutatie reserves -50.000      -            -50.000      -50.000      -50.000      

0 0 0

neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

 

 

W08. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat het voorlopig 

toegekende budget 2014 € 4.646.694 wordt. Er staat nu nog begroot € 4.298.972. Er moet voor zowel de 

baten als de lasten een verhoging van € 347.722 plaatsvinden. Dit betekent voor de begroting rekening 

houdend met de 10% regeling een extra budgetverhoging van € 34.772 ten laste van de algemene 
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middelen.  

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen 286.008     251.236     34.772       34.772       34.772       

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            

Saldo van baten en lasten 286.008     251.236     34.772       34.772       34.772       

Mutatie reserves -            -            -            -            -            

34.772 34.772 34.772

nadeel nadeel nadeel

34.772

nadeel

2014

2015 2016 2017

Resultaat 

 

 

W09. Totaal begrotingswijziging 

Programma

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 20.934       -            -            -            -            

2 - Werk en Inkomen 286.008     251.236     34.772       34.772       34.772       

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            

4 - Beheer openbare ruimte -583.348    -50.000      50.000       50.000       50.000       

5 - Ruimtelijk beleid -45.385      11.000       -            -            -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -40.185      -            -            -            -            

7 - Grondontwikkeling 16.563       -            -            -            -            

Algemene Dekkingsmiddelen -341.370    -276.454    -            -            -            

Saldo van baten en lasten -686.783    -64.218      84.772       84.772       84.772       

Mutatie reserves 607.710     -80.000      -213.974    -685.564    -50.000      

-129.202 -600.792 34.772

voordeel voordeel nadeel

Totaal resultaat -94.855 

voordeel

2014

2015 2016 2017

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 juli 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 10 juni 2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging 5  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 5, boekjaar 2014 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de raad. 
Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling. Met deze vijfde begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi voor 
2014 bijgesteld. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

*Z000CD0A18
0* 
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6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor 2014: 
 

jaar Saldo na begr.wijz. 4 Mutatie begr.wijz. 5 Saldo na begr.wijz. 5 

2014 € 66.916 nadelig € 0 € 66. 916 nadelig 

 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  Z/14/000897/4135 Raadsbesluit 

     Z/14/000897/4127 Begrotingswijziging 5, boekjaar 2014 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 10 juni 2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging 5    

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/000897/4130 d.d. 10 juni 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 30 juni 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 5, boekjaar 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 juli 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

*Z000CD359F
8* 
 



nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S

27-               27               0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133

tot. -27 27 133
neutraal

Hiermee blijft het voorlopige saldo voor 2014 op € 66.916 nadelig

I

Formatiewijziging 201310666.
Overheveling formatie secretaresse van afdeling bedrijfsbureau naar afdeling KBM. Vervolgens overplaatsing van medewerker naar KBM.

99 I/S
Diverse posten kleiner dan € 15.000

toelichting bij begrotingswijziging 5

In begrotingswijziging 5 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een neutraal effect op de exploitatie. Het verwacht 
saldo van 2014 blijft hiermee € 66.916 nadelig.

Positieve bedragen: meer lasten -- minder opbrengsten -- nadelig
Negatieve bedragen: minder lasten -- meer opbrengsten -- voordelig

1



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs
PROG 1A Lokale gezondheidszorg 617            -                 617            621             621             621             
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.247         -                 4.247         4.040          4.016          4.010          
PROG 1C  Jeugdbeleid 864            -                 864            637             634             630             
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.136         -                 1.136         1.101          1.101          1.101          
PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 531            -                 531            519             520             519             
PROG 1F Onderwijshuisvesting 3.088         -                 3.088         2.989          2.943          2.890          
Saldo 10.484       -                 10.484       9.908          9.836          9.771          

Progr 2 Werk en Inkomen
PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 1.938         -                 1.938         1.935          1.935          1.842          
PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 235            -                 235            274             355             410             
PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 40              -                 40              41               41               41               
Saldo 2.214         -                 2.214         2.250          2.331          2.293          

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport
PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.153         -                 1.153         1.140          1.117          1.114          
PROG 3B  Sport 1.463         -                 1.463         1.395          1.335          1.880          
Saldo 2.616         -                 2.616         2.535          2.452          2.994          

Progr 4 Beheer openbare ruimte
PROG 4A  Verkeer en vervoer 3.732         -                 3.732         13.431        3.637          3.691          
PROG 4B  Water 500            5-                495            1 456             464             472             
PROG 4C Groen beleid en regio 110            -                 110            110             110             110             
PROG 4D Openbaar groen 1.747         22-              1.725         1 1.785          1.767          1.776          
PROG 4E  Speelplaatsen 140            -                 140            171             202             233             
PROG 4F  Riolering 201-            -                 201-            103-             66-               17-               
PROG 4G  Reiniging 76-              -                 76-              41               24               2                 
Saldo 5.954         27-              5.926         15.891        6.138          6.267          

Progr 5 Ruimtelijk beleid
PROG 5A  Ruimtelijke ordening 726            -                 726            665             673             673             
PROG 5B  Woonbeleid 148            -                 148            69               62               62               
PROG 5C  Economische zaken 82              -                 82              77               82               77               
PROG 5D  Milieu 499            -                 499            487             487             487             
Saldo 1.454         -                 1.454         1.297          1.304          1.298          

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid
PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.386         -                 1.386         1.771          946             946             
PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 9.012         30              9.043         1 8.366          8.120          7.866          
PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 419            3-                416            409             409             409             
PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.481         -                 1.481         1.558          1.548          1.547          
Saldo 12.298       27              12.325       12.104        11.023        10.768        

Progr 7 Grondontwikkeling
PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 72              -                 72              3.450-          135             115-             
PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 5                -                 5                1.211-          -                  -                  
PROG 7C  Grondontwikkeling W4 2.767         -                 2.767         2.554-          -                  -                  
Saldo 2.844         -                 2.844         7.215-          135             115-             

Algemene dekkingsmiddelen
Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.472-         -                 7.472-         7.623-          7.626-          7.626-          
Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 23.170-       -                 23.170-       21.677-        21.362-        21.084-        
Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 55              -                 55              55               55               55               
Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 271-            -                 271-            366-             408-             408-             
Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.933-         -                 1.933-         1.443-          1.484-          1.047-          
Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                5-                 11-               45-               
Saldo 32.790-       -                 32.790-       31.060-        30.835-        30.155-        

Toelich
ting

2015
na wijz.

2016 
na wijz.

2017 
na wijz.

toelichting bij begrotingswijziging 5
2014

voor wijz.
wijz.

2014 
na wijz.



toelichting bij begrotingswijziging 5

Algemene reserves
8297001 Algemene Reserve 731 0 731 0 731
8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.616 -208 1.408 0 1.408
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 86 0 86 0 86

Totaal 2.433 -208 2.226 0 2.226

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0
8297102 Egalisatiereserve riolering 2.616 72 2.687 0 2.687
8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.795 -228 2.567 0 2.567
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 5.411 -156 5.254 0 5.254
 
Bestemmingsreserves overige
8297201 Kunst en cultuur 34 -12 22 0 22
8297203 Sociale woningbouw 104 -7 97 0 97
8297204 Rekenkamer 45 0 45 0 45
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.496 -268 1.228 0 1.228
8297206 Voormalig personeel 280 -143 137 0 137
8297209 Jaarafsluiting 150 -615 -465 0 -465
8297210 Sociaal Beleid 406 -93 313 0 313
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.291 -147 9.144 0 9.144
8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.894 -571 5.323 0 5.323
8297213 Regionalisering 59 -59 0 0 0
8297214 Informatiebeleidsplan 159 0 159 0 159
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 1.300 -300 1.000 0 1.000
8297216 Bestemmingsreserve W4 12.034 -3.539 8.496 0 8.496
8297218 Implementatie 3D transities 55 0 55 0 55
8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer 0 800 800 0 800
8297244 Behoedzaamheidsreserve 174 310 484 0 484
8297217 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

Totaal 31.481 -4.643 26.838 0 26.838

Totaal reserves 39.325 -5.007 34.318 0 34.318

Voorzieningen met een verplichting
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 643 105 748 0 748
8298002 Wachtgeld wethouders 132 -67 65 0 65
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 785 38 823 0 823

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties 3.349 -4 3.345 -133 3.212
8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR) 3.649 -487 3.162 0 3.162

Totaal 6.997 -491 6.507 -133 6.374

Totaal voorzieningen 7.782 -453 7.329 -133 7.197

Totaal reserves en voorzieningen 47.107 -5.460 41.647 -133 41.514

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 
wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

volg
 nr.

saldo
1 jan 
2014

verwacht saldo 
31/12/2014 voor 

wijziging

verwacht 
saldo 

31/12/2014
na wijziging

mutaties 
2014

voor bw 5

Begr. 
Wijz.5



toelichting bij begrotingswijziging 5

Algemene reserves
8297001 Algemene Reserve
8297002 Bouw- en grondexploitaties
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON

Totaal

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning
8297102 Egalisatiereserve riolering
8297103 Egalisatiereserve reiniging
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats

Totaal
 
Bestemmingsreserves overige
8297201 Kunst en cultuur
8297203 Sociale woningbouw
8297204 Rekenkamer
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs
8297206 Voormalig personeel
8297209 Jaarafsluiting
8297210 Sociaal Beleid
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten
8297212 Regionale investeringsfonds RIF
8297213 Regionalisering
8297214 Informatiebeleidsplan
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone
8297216 Bestemmingsreserve W4 
8297218 Implementatie 3D transities
8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer
8297244 Behoedzaamheidsreserve
8297217 Resultaat na bestemming

Totaal

Totaal reserves

Voorzieningen met een verplichting
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders
8298002 Wachtgeld wethouders
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool

Totaal

Voorzieningen ter egalisatie van kosten
8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties
8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR)

Totaal

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 
wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

Meerjarenbeeld na wijziging

731 0 731 731 0 731 731 0 731
1.408 3.349 4.757 4.757 -40 4.717 4.717 -40 4.677

86 0 86 86 0 86 86 0 86

2.226 3.349 5.575 5.575 -40 5.535 5.535 -40 5.495

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.687 -36 2.652 2.652 -73 2.579 2.579 -120 2.459
2.567 -335 2.232 2.232 -319 1.913 1.913 -301 1.612

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.254 -371 4.884 4.884 -392 4.492 4.492 -421 4.071

22 -10 12 12 10 22 22 10 32
97 -7 90 90 0 90 90 0 90
45 0 45 45 0 45 45 0 45

1.228 0 1.228 1.228 0 1.228 1.228 0 1.228
137 -28 109 109 -5 104 104 -5 100

-465 0 -465 -465 0 -465 -465 0 -465
313 -93 221 221 -93 128 128 0 128

9.144 -1.009 8.135 8.135 -260 7.876 7.876 -1.100 6.776
5.323 -1.326 3.997 3.997 -571 3.426 3.426 -571 2.855

0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 0 159 159 0 159 159 0 159

1.000 0 1.000 1.000 -250 750 750 0 750
8.496 -6.112 2.384 2.384 0 2.384 2.384 0 2.384

55 0 55 55 0 55 55 0 55
800 -122 678 678 -212 466 466 -278 189
484 310 794 794 74 868 868 -378 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.838 -8.395 18.443 18.443 -1.306 17.137 17.137 -2.321 14.816

34.318 -5.417 28.901 28.901 -1.737 27.164 27.164 -2.782 24.382

748 105 853 853 105 958 958 105 1.063
65 -20 46 46 4 50 50 4 54

9 0 9 9 0 9 9 0 9

823 85 908 908 109 1.017 1.017 109 1.126

3.212 -77 3.135 3.135 408 3.543 3.543 301 3.844
3.162 -302 2.859 2.859 -158 2.702 2.702 -111 2.591

6.374 -379 5.995 5.995 250 6.245 6.245 190 6.435

7.197 -294 6.903 6.903 359 7.262 7.262 299 7.561

41.514 -5.710 35.804 35.804 -1.378 34.426 34.426 -2.483 31.943

saldo
1 jan 2017

saldo
1 jan 2016

saldo
1 jan 2015

totale 
mutatie 

2015

saldo
31 dec 
2015

saldo
31 dec 
2016

totale 
mutatie 

2016

totale 
mutatie 

2017

saldo
31 dec 
2017



toelichting bij begrotingswijziging 5

voor 
begr.wijz. begr.wijz.

na
begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 10.484                -                          10.484                
Progr 2 Werk en Inkomen 2.214                  -                          2.214                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.616                  -                          2.616                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 5.954                  27-                       5.926                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.454                  -                          1.454                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.298                27                       12.325                
Progr 7 Grondontwikkeling 2.844                  -                          2.844                  
Algemene dekkingsmiddelen 32.790-                -                          32.790-                
resultaat voor  reserves 5.074                  -                          5.074                  
resultaatbestemming 5.007-                  -                          5.007-                  
resultaat 67-                       -                          67-                       
Totaal begroting 0-                         -                          0-                         

Voorlopig resultaat 66.916-            
nadelig

2015 2016 2017
na wijz. na wijz. na wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.908                  9.836                  9.771                  
Progr 2 Werk en Inkomen 2.250                  2.331                  2.293                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.535                  2.452                  2.994                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 15.891                6.138                  6.267                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.297                  1.304                  1.298                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.104                11.023                10.768                
Progr 7 Grondontwikkeling 7.215-                  135                     115-                     
Algemene dekkingsmiddelen 31.060-                30.835-                30.155-                
resultaat voor  reserves 5.710                  2.384                  3.123                  
resultaatbestemming 5.417-                  1.737-                  2.782-                  
resultaat 294-                     647-                     340-                     
Totaal begroting 0                         0                         0                         

Voorlopig resultaat 293.842-              646.649-              340.373-              
nadelig nadelig nadelig

2014 
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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 15 dec. 2014 
na gereedkomen 
IVVP Zijlkwartier 
volgt verkeerstelling 

 

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  
P.M. 

 

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 
Rui/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. 

 

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 14 juli 2014  

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 15 dec. 2014 
loopt in traject RSV 
kost meer tijd 
 

 

 

20 jan 2014 Brede discussie over sociale 
woningbouw 

Datum plannen  presidium/ag
endacommis
sie 

9 sept. 2014 Csie 
Ruimte; regionale 
woonvisie erbij 
betrekken  

 

24 febr 2014 Wet Dwangsom Het college zegt toe in het eigen jaarverslag Van der Eng P.M.  
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gegevens over de Wet Dwangsom op te 
nemen. 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

25 febr 2014 Notitie Toezicht en Handhaving Burgemeester laat de raad schriftelijk weten hoe 
het loopt met de asbestverwijdering. 
 

Driessen 9 sept. 2014 csie 
Ruimte; verwerkt in 
jaarverslag toezicht 
en handhaving 

 

10 mrt 2014 Boterhuispolder broedseizoen Het college vraagt advies aan de vogelwerkgroep 
over het gelijktrekken van data voor het 
broedseizoen op de diverse locaties in Leiderdorp. 

Gardeniers 14 juli 2014 
 

 

10 mrt 2014 Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Leiderdorp 
2014 

Het college zegt toe daar waar deze verordening 
leidt tot beleidsuitwerking komt het college terug 
naar de raad. 

Driessen P.M.  

12 mei 2014 Nevenactiviteiten college Het college zal een overzicht van nevenactiviteiten 
publiceren op de website en de raad informeren 
hoe deze nevenactiviteiten zich verhouden tot de 
gedragscode voor wethouders. 

Driessen 22 september 2014  

2 juni 2014 OBSG – discussie rol raad Het college bespreekt  het advies  over de rol van 
de gemeente bij de OBSG en het behandelen van 
de begroting en de jaarrekening door de raad met 
de OBSG en informeert  de raad over dit gesprek. 
 

Gardeniers Raad 14 juli (voor 
zomerreces) 

 

3 juni 2014 Boterhuispolder beheerplan Het college zegt toe dat het beheerplan ter kennis 
van de commissie wordt gebracht. 

Gardeniers 14 juli 2014  

16 juni 2014 Bodembeheernota 
 

GroenLinks pleit voor het aanscherpen van 
de regelgeving rond baggeren en roept het 
college op hierover afspraken te maken met 
het Hoogheemraadschap en het nog eens te 
bespreken met de Omgevingsdienst West 
Holland en de inspreker uit de commissie 
Ruimte. 

Gardeniers 10 nov. 2014  

16 juni 2014 Toezeggingen 
 

Bij de toezeggingen worden specifieke data 
opgenomen. 

College 14 juli 2014  

16 juni 
2014 

Sportnota In november komt het college met een plan 
van aanpak. 

Van der Eng 10 nov.  2014  
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Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

16 juni 2014 Opdrachtgeverschap jeugd CDA Overgenomen door college  Gardeniers  

16 juni 2014 Opdrachtgeverschap jeugd PvdA Overgenomen door college  Gardeniers  

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 1 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 2 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

16 dec 2103 Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend 
Leiderdorp - Economisch beleid 2014-2020 
Ondernemend Leiderdorp 

Overgenomen  Wassenaar  

16 dec 2103 Economische Agenda Leidse Regio - 
Kantorenleegstand 

Aangenomen 10:9    

25 nov. 2013 Brittenstein Aangenomen (17:3) Brief in ris 
131220 

Wassenaar  

7 nov 2013 Buurtgroen zelf doen Overgenomen door college  Gardeniers  

7 nov 2013 Donatie voedselbank Aangehouden    

7 nov 2013 Kringloop bouwmaterialen Overgenomen door college  Gardeniers  

7 nov 2013 Vlinders en bijen Aangenomen 10:9 
Het college heeft de intentie deze uit te voeren 
140422 

 Gardeniers  

14 okt 2013 Oude Rijnzone Aangenomen  (12:7)  Gardeniers  

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3 1
e
 kwartaal 2014 Wassenaar  

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Gardeniers  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

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 

 Van der 
Eng 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-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/
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/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
file://sdv.local/data/Afd/LDPGR/Toezeggingen&Moties/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/18-maart-2013/31-maart-2013/
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motie uitvoerbaar is 130912 

      

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  
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