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Maatschappij    

 

Mobiliseren, waar nodig en 

mogelijk faciliteren en benutten van 

kennis en capaciteiten van 

maatschappelijk middenveld en 

inwoners. 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

activeren als leidraad voor de 

inwoner naar gemeenschapszin. 

 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Leiderdorp vooral een 

leidende initiërende rol gehad in de lokale samenleving. 

Wij zitten in de fase waarbij de gemeente andere rollen wenst aan 

te nemen. Soms leidend, soms faciliterend , soms initiërend  en 

soms ook alleen  als participant. We nemen nu als gemeente 

initiatief om de samenleving voor te bereiden op onze nieuwe rol 

als gemeente en hun nieuwe rol binnen de gemeenschap (zorg voor 

je buur(t), mantelzorg ed.) Leiderdorp heeft een rijk 

maatschappelijk middenveld. 

 

Het is ons streven om vanuit de aanpak van de 3D, waarbij 

de gemeente niet langer alleen verantwoordelijk is voor 

het oplossen van de vraagstukken, over het gehele sociale 

domein zal worden getrokken. Met andere woorden de 

aanpak van 3D wordt verbreed tot het hele sociale 

domein (Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, 

Samen Leiderdorp ed.) 

 

Als overheid meewerken en 

meedenken. 

 

Gemeentelijke dienstverlening 

beter afstemmen op de inwoner, 

belemmerende regelgeving 

opheffen en procedures 

vereenvoudigen. 

 

De gemeente presenteert zich als 

samenwerkingspartner of als 

opdrachtgever, en maakt duidelijk 

welke rol zij speelt. 

 

 

Efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke middelen. Inzet en 

bereik van vrijwilligers vergroten en welzijnsdoelen bereiken door 

stimulering in plaats van bekostiging. 

 

Afweging van het belang van de welstandstoets en de daarmee 

samenhangende lasten voor burgers en bedrijven, tegenover de 

eventuele impact die het niet toetsen van bepaalde onderdelen of 

gebieden aan welstand heeft. 

 

 

 

In het sociale domein zal de gemeente vanaf 2014 open 

staan voor allerlei initiatieven vanuit wijken en buurten, 

mits die bijdragen aan gezamenlijk (gemeente-wijk-

maatschappelijk middenveld) geformuleerde doelen. Dat 

betekent dat de gemeente soms zal volgen, soms zal 

leiden, soms over zal laten aan het proces zal zijn.  

 

Bovenstaande zal de ontwikkelrichting worden waarin de 

gemeente zich zal gaan bewegen. Als gemeentelijke 

organisatie (raad, college, ambtelijk apparaat) zullen we 

“buiten” naar binnen moeten halen, om zo in 

gezamenlijkheid met de gemeenschap van Leiderdorp 

resultaten te halen.  

 

De gemeente stelt doelen, 

faciliteert indien nodig de realisatie, 

en stuurt op te realiseren effecten. 

Dit alles samen met inwoners en 

het maatschappelijk veld. 

 

Efficiënt ruimtegebruik en efficiënte inzet middelen voor 

onderwijshuisvesting. 

 

 

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om deelname aan 

cultuur voor alle burgers mogelijk te maken, en hebben daarin 

beleidsvrijheid. Leiderdorp kent een gevarieerd aanbod aan 

culturele organisaties, voornamelijk in de vorm van stichtingen en 

vrijwilligersorganisaties. Cultuur draagt op diverse wijze bij aan de 

ontplooiing van inwoners en geeft kleur aan de gemeente. 

Verbeteren exploitatie en verhogen maatschappelijk rendement 

Sterrentuin. 

 

 

 

Het doel is dat (sport)verenigingen  (zoveel als mogelijk) zelfstandig 

functioneren. Als de verenigingen bijdragen aan maatschappelijke/ 

gemeentelijke doelstellingen/ resultaten kunnen zij in aanmerking 

komen voor een financiële bijdrage. 

 

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 met 

daarin besluitvorming rond scholen Hasselbraam en 

Regenboog in Voorhof 

 

De bibliotheek in Leiderdorp, een afdeling van BplusC, 

verzorgt het bibliotheekwerk. In de Sterrentuin is een 

aantal (culturele) organisaties gehuisvest. 

Tegen aanvaardbare kosten maximaal maatschappelijk 

rendement halen uit het sociaal cultureel centrum De 

Sterrentuin en daarmee de exploitatie verbeteren. 

Bewoners en maatschappelijke partners op het gebied 

van welzijn en cultuur vinden en versterken elkaar in De 

Sterrentuin en andere gemeentelijke 

welzijnsaccommodaties. 

 

Tussen de verenigingen en gemeente bestaan (nu nog) 

veel van elkaar afwijkende afspraken. Wij werken toe naar 

een bijdragensysteem dat gelijkwaardiger en 

transparanter is.  

 

 

 

Vraag en behoefte zijn binnen 

vooraf vastgestelde kaders, en 

naast wettelijke taken, leidend bij 

het formuleren van beleidsdoelen. 

 

Inzetten op preventie zodat 

inwoners minder gebruik van 

voorzieningen hoeven te maken. 

 

Een vangnet vormen voor degene 

die zelf echt geen mogelijkheid 

heeft te participeren en die geen 

hulp kan vinden in zijn omgeving. 

Diverse taakvelden binnen sociale zaken gericht op het verstrekken 

van bijstandsuitkeringen, ondersteuning van minima en het 

verbeteren van de mogelijkheden tot participatie met als doel het 

verkrijgen van een zo regulier mogelijk werkplek (re-integratie). 

Op het gebied van jeugd krijgt de gemeente er per 1 januari 2015 

nieuwe taken bij en wordt zij verantwoordelijk voor de hele 

jeugdhulpverlening. 

 

Op het gebied van de WMO krijgt de gemeente er aanvullende 

taken bij per 1 januari 2015 

 

 

Leiderdorp telt ultimo 2013 328 uitkeringsgerechtigden. 

Sinds de crisis, vanaf 2008, is het aantal 

uitkeringsgerechtigden in de gemeente substantieel 

gestegen (in de periode eind 2008-eind 2013 met 32,8%). 

De gemeente heeft de taak om deze doelgroep aan het 

werk te helpen. Afstemming met de gemeente Leiden is 

hiervoor van belang. De invoering van de Participatiewet, 

beoogd 1 januari 2015, leidt tot een verbreding van de 

gemeentelijke doelgroep. De implementatie wordt 

grotendeels voorbereid binnen de Leidse regio. Op 

specifieke onderdelen – werkgeversdienstverlening en het 

arbeidsmarktbeleid, inclusief werkbedrijf – gebeurt dit 

binnen Holland Rijnland. Daarnaast wordt de huidige 

WWB gewijzigd, naar verwachting eveneens per 1 januari 

2015 Het betreft onder meer de invoering van de 

verplichte tegenprestatie, een 4 weken wachttijd bij de 

aanvraag voor een uitkering (zoals momenteel al geldt 

voor iedereen tot 27 jaar) en een wijziging van de 

bijzondere bijstand (beperking van de categoriale 

mogelijkheden). In het kader van dit laatste onderdeel 

wordt het minimabeleid in 2014 herzien.  

 

Bij jeugd zal de focus vooral liggen op de preventie en de  

inrichting van de toegang tot de hulpverlening d.m.v. 

jeugd en gezinsteams. 

 

Bij WMO zal de focus vooral liggen op de inrichting van de 
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toegang tot voorzieningen via  het sociaal 

gebiedsgebonden team. 

 

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in 

de samenleving. Deze rol zal de komende jaren groter 

worden. het is daarom van belang om passende 

ondersteuning te bieden en waar nodig initiatieven te 

stimuleren. Er zal dus veel geïnvesteerd moeten worden 

in vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Daarnaast zal de invulling van het opdrachtgeverschap en 

de mate waarin de gemeente nog regie wil voeren (versus 

het vertrouwen geven aan de professional) veel 

ontwikkeling, tijd en aandacht vragen . 

 

Ruimte   
 

De kwaliteit van de openbare 

ruimte waar nodig en mogelijk 

handhaven op een bij het gebruik 

van de ruimte passend niveau. 

 

Om de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp te waarborgen is het 

nodig om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de diverse 

(functionele) gebieden in Leiderdorp vast te leggen.  

De Ruimtelijke StructuurVisie (vaststelling raad juni 2014) vormt het 

beoordelingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin wordt 

de ruimtelijke kwaliteit van de hele leefomgeving en niet alleen de 

openbare ruimte beschouwd. Daarmee wordt de koers verbreed 

van openbare ruimte naar leefomgeving.  Zo’n gedefinieerd 

kwaliteitskader biedt de mogelijkheid om te sturen op ruimtelijke 

kwaliteit bij toekomstige ruimtelijke veranderingen. In de RSV zijn 

de openbare ruimte, groenstructuur en waterstructuur integraal 

verwerkt. 

 

Om de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp te waarborgen is het 

nodig om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de diverse 

(functionele) gebieden in Leiderdorp vast te leggen en de 

(maatschappelijke) ontwikkelingen met de daarbij behorende 

kansen en bedreigingen te inventariseren om hierop te kunnen 

anticiperen. 

Leiderdorp heeft een visie op het beheer van de openbare ruimte 

(raad maart 2014) 

 

 

 

 

 

 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving in de leefomgeving 

moet aan de wettelijke eisen voldoen, die onderdeel zijn van beleid 

en uitvoering. Samenwerking wordt gezocht met de Leidse Regio, 

incl. de omgevingsdienst West Holland. 

 

 

De RSV bevat scenario’s voor de toekomstige 

ontwikkelingen van Leiderdorp. Nieuwe ontwikkelingen 

worden getoetst aan de RSV. In de projecten W4, 

Centrumplan, WAL (Amaliaplein, Begraafplaats, Cardea), 

Driemaster etc. kan de ruimtelijke kwaliteit worden 

gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

De ruimtelijke kwaliteit is in beeld gebracht en nieuwe 

ontwikkelingen worden hieraan getoetst. 

 

Beeldkwaliteit van de openbare ruimte is in beeld 

gebracht en er is een systeem in huis om dit te kunnen 

meten en daarmee te beheren.  

 

Alles in de openbare ruimte is geïnspecteerd, beoordeeld 

en in beeld gebracht in beheersysteem gezet en op basis 

van levensduur van deze producten zijn beheer en 

vervangingskosten opgenomen voor de komende 20 jaar.  

De gewenste beeldkwaliteit (beheer en onderhoud) en 

benodigde vervangingskosten bepalen de uiteindelijke 

investeringen in de openbare ruimte (IBOR, integraal 

beheer openbare ruimte) 

 

De opgave voor toezicht en handhaving is om te komen 

tot een prioritering hiervan en het inzetten van de juiste 

middelen om het toezicht en handhaving effectief te laten 

aansluiten bij de doelen/opgaven. Wij (gemeente en 

omgevingsdienst West Holland) voldoen nu nog niet aan 

de VTH
1
 eisen. In de Leidse regio is samenwerking 

gezocht, incl. de omgevingsdienst, om met elkaars 

capaciteit, kwaliteit en aanvragen op het gebied van de 

VTH taken aan de eisen te gaan voldoen. Een plan van 

aanpak wordt gemaakt.  
 

 

Tegemoetkomen aan de 

woningbehoefte door woningen te 

realiseren op basis van 

demografische ontwikkelingen. 

 

Woningen realiseren door 

verdichting en door transformatie 

van kantoorgebouwen. Polders en 

parken open laten. 

 

In de woonvisie 2013 is vastgelegd dat gestreefd moet worden naar 

bouw van ongeveer 750 woningen in de periode 2010-2020. Dit is 

voor verschillende doelgroepen, starters, ouderen, statushouders 

en minder validen. En daarbij wordt ook gekeken naar 

herontwikkeling en transformatie van bestaande gebouwen naar 

woningen. 

In regio zijn eerste stappen gezet om te komen te een regionale 

woonvisie. Hierin wordt ook gezocht naar verdergaande 

afstemming van soort en type woningbouwplannen in de 

onderscheiden gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiseren voldoende “passende” woonruimte voor 

aandachtgroepen. Duidelijk zal moeten worden welke 

hoeveelheid dan voldoende is en waar welke 

bouwmogelijkheden zijn tot 2020. Dit mede in relatie tot 

het te realiseren percentage sociale woningbouw.  

 

In het kader van extramuralisering
2
 van de zorg  zal nog 

meer dan nu het accent ook komen te liggen op 

verbetering van het bestaande woningbestand en gerichte 

toewijzing van “passende” woonruimte aan 

zorgbehoevenden. 

 

Reeds in gang gezette projecten om tegemoet te komen 

aan de woningbehoefte zijn de herstructurering van het 

woningcomplex Brittenstein en voormalige kantoren op 

Elisabethhof door Rijnhart Wonen en de herontwikkeling 

van de locatie Willem de Zwijger en Driemaster. 

Wat betreft de ROC locatie is nog geen duidelijkheid over 

                                                           
1
 vergunningverlening, toezicht & handhavingseisen en –taken (VTH). 

2
 Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen 

ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven wonen. De zorgsector speelt hierop in door een passend aanbod te creëren. 
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De gedachte om wonen op de Baanderij mogelijk te maken is 

verwoord in het project “Werklandschappen”. Dit is opgenomen in 

het in december 2014 vastgestelde economisch beleidsplan 

Leiderdorp 2014-2020. 

 

de uitvoering van de bestaande plannen voor 

herstructurering en herbestemming locatie voor o.a. 

woningbouw.  

 

Uitwerking hiervan voor de Baanderij zal plaatsvinden in 

een toekomstvisie voor de Baanderij (2014) wat de basis 

vormt voor een nieuw bestemmingsplan voor de 

Baanderij. 

 

 

Duurzaam in stand houden van 

buitengebieden, groen en water, en 

van groen binnen de bebouwde 

kom. 

 

Het gebruik van ons buitengebied wordt vergroot doordat de 

Boterhuispolder en de polder Achthoven via recreatieve fietsroutes 

verbonden worden met het Leidse Singelpark, daarvoor werken wij 

met onze buurgemeenten samen. 

 

 

Leiderdorp heeft een waterstructuurplan (nov 2013) waarin staat 

dat het watersysteem voldoende bergings- en afvoercapaciteit 

heeft om de toegenomen hoeveelheid water als gevolg van 

verstedelijking en klimaatsverandering op te kunnen vangen 

(kwantiteit). Daarnaast geeft het waterstructuurplan invulling aan 

de waterbeleving en de waterkwaliteit in het stedelijk gebied 

(kwaliteit). 

We werken intensieve regionaal samen op het gebied van water 

met het Hoogheemraadschap en de regiogemeenten. 

 

Leiderdorp heeft vastgelegd dat in de gemeentelijke ecologische 

hoofdstructuur  de ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp 

voldoende biodiversiteit hebben. 

 

 

 

Projecten in dit kader zijn de groene/blauwe en 

recreatieve invulling van de Polder Achthoven, 

Munnikenpolder, Bospolder (incl. omvormen A4/HSL 

infocentrum), Ghoybos, groene herinrichting/ 

herstructurering Lage Zijde.  

 

Het uitvoeringsplan geeft invulling aan het 

waterstructuurplan. O.a. gaat het dan om meer 

zichtbaarheid van het aanwezige water en de oevers 

verbeteren binnen bebouwde kom. Water als verbindend 

element te gebruiken om de samenhang en identiteit van 

de verschillende wijken in Leiderdorp te versterken. 

Aansluiten bij groen blauwe inrichting Munnikenpolder 

Vergroten duikers Oranjewijk, uitvoering project 

wateroverlast Zijlkwartier. 

 

De aanleg van de GEHS loopt op schema. De planning is 

dat deze in 2018 gerealiseerd is. We proberen met 

regionale projecten de verbindingszones door te trekken 

over de gemeentegrenzen heen.  

 

 

 

Woonwijken, winkelcentra en 

bedrijventerreinen bereikbaar 

houden: te voet, met de fiets, met 

de auto en met het openbaar 

vervoer, ook voor mindervaliden. 

 

Mobiliteit, infrastructuur en 

economie beschouwen vanuit het 

niveau van de Leidse regio. 

 

Een (goede) verkeerstructuur is een van de belangrijkste elementen 

van de ruimtelijke ordening in Leiderdorp. Ook voor alle 

economische activiteiten, wonen en recreatie is een vorm van 

verkeer en transport nodig. Daarvoor is het Integrale Verkeer en 

Vervoersplan vastgesteld.  

 

Een HOV dienst van/naar Leiden CS is van groot belang voor 

forensen, scholieren alsook zakelijk verkeer. Het overgrote deel van 

de huidige bus gebruikers heeft (een van) deze hoofdmotieven. 

Een goed, veilig, heel en comfortabel fietsnetwerk draagt bij aan 

verschillende doelstellingen. Niet alleen verkeerskundige, maar ook 

gezondheid- , sport- en maatschappelijke doelstellingen. Daarvoor 

stellen we een fietsbeleidsplan op (vaststelling raad juni 2014) 

 

Samen met de agglomeratie (Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest) 

wordt onderzocht hoe de toekomstige verkeersstructuur (na 2020, 

maar gereed voor 2020) eruit dient te zien. Hierbij zijn 

uitgangspunten de economische ambities, het gewenste 

woonklimaat alsook de kansen en bedreigen van zowel binnen als 

buiten de agglomeratie. 

  

 

De herinrichting van de kruisingen van het Engelendaal 

geldt nu als voornaamste, en grootste, project van het 

IVVP. Daarnaast lopen er projecten realisering 

schoolzones en Zijlkwartier (de herinrichting van een 

aantal wegen in het Zijlkwartier) . 

 

De opgave is om met de regio en provincie Zuid Holland 

concrete afspraken te maken over de versnelde realisatie 

van HOV.  

 

De verdere uitvoering van Het Actieplan Fiets 

 

 

 

LAB071; het verbeteren van de bereikbaarheid van de  

verschillende gebieden in de Leidse Agglomeratie. 

Gezamenlijke keuzes moeten worden gemaakt in de 

oplossingsrichtingen die in 2013/2014 zijn beschreven, de 

benodigde investeringen en de uitvoeringsperiode. Voor 

de eerste fase zijn middelen beschikbaar. 

Economie    
 

Economische activiteiten en de 

werkgelegenheid versterken. 

 

Economische activiteiten 

concentreren langs de A4, op de 

Baanderij en in de Winkelhof. De 

Lage Zijde saneren. 

 

Focus op versterken detailhandel en 

diensten op lokaal en regionaal 

niveau. Regionaal focussen op 

kenniseconomie en de zorgsector. 

 

Vestigingsklimaat versterken met 

aandacht voor duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

 

De economische agenda Leidse regio is vastgesteld en wordt 

uitgevoerd aan de hand van het uitvoeringsprogramma waarin zo’n 

70 maatregelen staan.  

 

De Economische agenda Leidse regio is door vertaald naar het 

Economisch beleid; ondernemend Leiderdorp 2014-2020 

(vastgesteld raad december 2013), waarin de speerpunten voor 

Leiderdorp staan benoemd. De focus voor Leiderdorp ligt de 

komende jaren op zorg, midden en kleinbedrijf en (perifere) 

detailhandel. Hierbij wordt op Leidse regioschaal samengewerkt. 

 

 

De focus ligt tot en met 2015 op een top 10 van 

maatregelen. Voor Leiderdorp ligt de focus met name op 

de versterking van het zorgdomein en een nieuwe visie op 

de bedrijventerreinen (werklandschappen). Ten aanzien 

van de A4-zone Leiderdorp wordt vanuit een gedragen 

perspectief beoogd tot verbreding van elkaar 

versterkende en met elkaar samenhangende 

ontwikkelingsmogelijkheden te komen, die nieuwe 

impulsen kunnen geven aan het gebied. Ook het 

handhaven en versterken van het zorgcluster (gebied van 

en rond het ziekenhuis) vormt hier onderdeel van. Het 

hier beoogde gebied heeft betrekking op de strook langs 

de A4 van het gemeentehuis tot en met de IKEA locatie, 

inclusief de W4 gebieden Bospoort en Vierzicht. 

Het restrictieve beleid van de provincie Zuid-Holland voor 

detailhandels- en kantorenmeters in Zuid Holland stelt ons 

voor de opgave om na te denken hoe we de W4 locaties 

(bedacht met kantorenmeters en perifere detailhandel)  

kunnen invullen.   

 

Samenwerking binnen de uitvoeringsagenda van de 

Economische Agenda Leidse Regio geeft kansen om het 
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zorgcluster en het MKB in Leiderdorp te versterken. 

 

 

 

Bestuur    
 

Zo lang we in staat zijn financieel op 

orde te blijven en voorzieningen op 

niveau te houden in combinatie 

met acceptabele lasten blijft 

Leiderdorp zelfstandig. 

Strategisch vermogen minimaal 

handhaven. 

 

Proactief mogelijkheden en 

effecten van samenwerking en fusie 

verkennen. 

 

Samenwerking binnen Holland 

Rijnland met focus op de Leidse 

Regio. 

 

Belang van inwoners van 

Leiderdorp blijven behartigen. 

 

 

De raad en het college onderschrijven gezamenlijk het standpunt 

uit de toekomstvisie dat de regionale samenwerking van Leiderdorp 

plaatsvindt op het niveau van de regio Holland Rijnland met een 

focus op de Leidse Regio. Deze lijn sluit aan bij de ontwikkelingen in 

de Bollenstreek en de Rijnstreek, waar ook meer op sub regionaal 

niveau over verdergaande samenwerking wordt nagedacht. 

 

De raad en het college hebben deze lijn ook gevolgd bij de discussie 

over de herprofilering van Holland Rijnland (#Kracht15). 

De voorbereiding op de uitvoering van de 3D’s wordt in de Leidse 

regio met Leiden en Leiderdorp opgepakt. Leiderdorp heeft ervoor 

gepleit dat Zoeterwoude en Oegstgeest hier ook bij aanschuiven. 

Voorschoten kiest voor samenwerking met Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg. 

 

 

SP71 is opgericht om de gezamenlijke bedrijfsvoeringstaken voor de 

4 Leidse Regio gemeenten uit te voeren. Dit heeft geleid tot een 

nauwere samenwerking tussen de 4 SP71 gemeenten.  

 

 

Regionale samenwerking vraagt ongeacht de schaal om 

een heldere beschrijving van taken en rollen van de 

samenwerkingsverbanden en de daarbij horende 

financiële bijdragen van de gemeenten. De  wens voor 

flexibele samenwerking is aanwezig. 

 

Discussie over herprofilering van grote 

samenwerkingsverbanden zoals RDOG/Holland 

Rijnland/ODWH. Daarbij gaat het dan om de betekenis en 

van de diverse GR-en en de taken die zij uitvoeren. 

De positie en rol van de raden blijft een aandachtspunt 

 

LAB071 geeft invulling aan de samenwerking voor wat 

betreft de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Op 

de schaal van de Leidse Regio wordt gekeken naar 

infrastructurele oplossingen in een breder verband.  

De kwaliteit van de bedrijfsvoering door SP71 en de 

samenwerking tussen SP71 en deelnemende gemeenten 

verder verbeteren.  

 

Gemeente als regisseur en 

netwerkspeler die stuurt op 

gewenste effecten. 

Doelmatige en efficiënte 

dienstverlening. 

Maatschappelijke structuurvisie; Afwegingskader en kapstok voor 

toekomstig beleid en besluiten. Integrale benadering en in 

samenwerking met uitvoerende partners vormgegeven. De visie 

vormt het kader voor beleidsontwikkeling nu en in de toekomst. 

 

In 2017 zijn wij een omgevingsbewuste, betrokken, ondernemende 

en betrouwbare organisatie die de opgaven samen met de 

omgeving realiseert, vanuit de verschillende rollen zoals regisseur, 

verbinder, ondersteuner, netwerker, opdrachtgever met lokale 

oren en ogen en gericht op de regio.  

 

 

De samenleving en onze omgeving verandert. De overheid neemt 

hierin niet meer een centrale rol in. Het is tijd voor een nieuw denk 

en doe klimaat waarin we als overheid en samenleving samen 

optrekken.  

 

Dit vraagt om een integrale veranderaanpak in samenspraak met 

inwoners, politiek bestuurlijk en de ambtelijke organisatie. 

Ambtelijk is een plan van aanpak voor de veranderopgave 

en veranderroute in voorbereiding. Uitgangspunt voor de 

totstandkoming van deze verandering is om zowel met 

onze omgeving (inwoners, organisaties etc), politiek 

bestuurlijk en ambtelijk dit ontwikkelingstraject te 

doorlopen. Hierbij organiseert de ambtelijke organisatie 

zich rondom de opgaves van Leiderdorp in 

multidisciplinaire teams. In dit kader zullen in 2014 (en 

volgende jaren) diverse bijeenkomsten, workshops etc. 

worden georganiseerd om deze ontwikkeling gezamenlijk 

mogelijk te maken.  

 

Er zijn al eerste stappen gezet om een meer klantgerichte 

organisatie te worden. Op 14 januari 2014 heeft het 

college het Kwaliteitshandvest en de 

Bereikbaarheidswijzer vast gesteld.  

 

De komende maanden wordt het inrichtingsplan 

Serviceplein Leiderdorp opgesteld. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan een nieuwe website, wordt het volledig 

werken op afspraak ingevoerd en bereiden we de 

invoering van een Klantcontactsysteem voor. 

Randvoorwaardelijk voor een goed functionerend 

Serviceplein hiervoor is dat zaakgericht wordt gewerkt. Dit 

systeem wordt per 1 april 2014 ingevoerd. 

 

 

Versterken van de positie in de 

regio als onderdeel van de 

netwerkstad (Leidse regio).  

Schaal van Holland Rijnland 

benutten voor bovenregionale en 

strategische thema’s. 

Verminderen bestuurlijke drukte en 

verhogen van effectiviteit in 

samenwerkingsverbanden. 

Samenwerking binnen Holland 

Rijnland met focus op de Leidse 

Regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Kracht15; het overdrachtsdocument van de 

herpositionering Holland Rijnland geeft richting aan de 

toekomstige inrichting van de Gemeenschappelijke 

regeling en het takenpakket. Daarbij wordt uitgegaan van 

de verwachting dat taken die niet door de Holland 

Rijnland organisatie worden gedaan opgepakt worden 

door de verschillende clusters van gemeenten. Deze notie 

en de wens dat meer wordt samengewerkt op de schaal 

van de Leidse Regio vraagt om een inhoudelijke 

Samenwerkingsagenda binnen de Leidse Regio  

 

Een van de acties dit jaar is het uitwerken van een meer 

uniforme rol van de opdrachtgever en eigenaar. 

een verdere taakstelling voor een  viertal 

gemeenschappelijke regelingen (Holland Rijnland, 

Omgevingsdienst West Holland, RDOG Hollands Midden 

en Veiligheidsregio Hollands Midden) op basis van de 

taakstelling Werkgroep Strijk. De gemeenten zullen als 

eigenaren van de Regelingen duidelijkheid moeten geven 

over de uit te voeren taken en bijbehorend budget. 

Hiervoor zal Leiderdorp met de Leidse Regio (en andere 

gemeenten) moeten samenwerken omdat de 

besluitvorming bij de Regelingen op basis van 

meerderheid van stemmen verloopt. De discussie zal 

breed gevoerd moeten worden, waarbij Leiderdorp met 1 

mond spreekt richting de samenwerkingspartners. 
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Voor de gemeenteraad is de kaderstellende rol aan het veranderen. 

Dit is ingegeven vanuit het interbestuurlijk toezicht, waarbij een 

verschuiving plaatsvindt van de Provincie naar de gemeenteraad. 

Maar is ook aan de orde bij de maatschappelijke transities, hoe vult 

de raad daar haar kader stellende en controlerende taak in. De 

koers dient hier nog op aangepast te worden.  

 

 

Een inhoudelijke Samenwerkingsagenda binnen de Leidse 

Regio versterkt de positie van de Leidse regio en geeft 

duidelijkheid over onderwerpen waarop wel of niet wordt 

samengewerkt. Dat geeft ook gelegenheid om met 1 

mond te spreken vanuit de Leidse Regio in regionale 

overleggen. 

 

De verantwoording die de gemeente moet afleggen in het 

kader van het interbestuurlijke toezicht wordt 

georganiseerd via de jaarrekening. 

 

Financiën   
 

Een sluitende begroting, met een 

redelijk niveau van lokale lasten, 

passend bij het gewenste 

voorzieningenniveau. 

 

Voldoende vermogen om risico’s op 

te vangen. 

 

Reserves waar nodig op niveau 

brengen en houden, om in de 

toekomst groot onderhoud uit te 

kunnen voeren en 

vervangingsinvesteringen te kunnen 

doen. 

 

 

Efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke middelen. Inzet en 

bereik van vrijwilligers vergroten en welzijnsdoelen bereiken door 

stimulering in plaats van bekostiging. 

 

 

 

1. De begroting is weliswaar meerjarig in evenwicht. Maar 

voor de jaren vanaf 2016 wordt structureel geld 

onttrokken uit de reserve algemene uitkering om de 

begroting sluitend te maken.  

2. De begroting 2014-2017 is structureel in evenwicht 

voor de jaren 2014 en 2016. Voor de jaren 2015 en 2017 is 

dit niet het geval. De structurele bezuiniging zal nog 

gevonden moeten worden bij het opstellen van de 

begroting 2015-2018. 

De provincie hanteert de regel: 

Eerste jaar structureel in evenwicht 

óf meerjarenbeeld komt structureel in evenwicht. 

3. De algemene uitkering vanuit het Rijk zal worden 

herijkt. Dit betekent dat er een herverdeling tussen de 

gemeenten zal plaats vinden. Op dit moment onduidelijk 

of dit een positief of negatief effect heeft op de uitkering 

van Leiderdorp. In de meicirculaire 2014 wordt hier naar 

verwachting meer over bekend gemaakt. 

4. Onderwijshuisvesting. Hier komt een wijziging in de 

financiering. Groot onderhoud gaat naar de scholen. 

Hiervoor zal de algemene uitkering aan de gemeenten 

worden gekort. De voorziening groot onderhoud tot en 

met 2014  is (op de Regenboog en Hasselbraam na)  

ingezet voor Sport en andere gemeentelijke gebouwen. 

Na 2014 kan door schoolbesturen geen beroep op deze 

voorziening worden gedaan.  

5. Er is nog weinig bekend over de financiering van de 

3D’s. Hierover is weliswaar een risico opgenomen in de 

risicoparagraaf. Vanuit het Rijk komt geld beschikbaar, de 

vraag is of dit voldoende is. 

6. Voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) is in het 

verleden geen rekening gehouden met de toekomstige 

vervangingsinvesteringen. Een berekening laat zien dat 

hiervoor een structurele kapitaallast wordt verwacht 

oplopend tot € 2,5 miljoen in 2033.  Hiervoor moet vanaf 

2018 dekking worden gevonden. 

7. de investering in ondergrondse containers en 

milieucorners passen binnen de beschikbare middelen in 

de reserve  reinigingsheffing. De lasten van de reiniging 

kunnen per 2016 omlaag door de nieuwe afvalcontracten. 

8. De projecten rondom W4 zitten in een afrondende fase. 

In de bestemmingsreserve W4 is voldoende geld aanwezig 

om de bijdrage aan Rijkswaterstaat versneld af te kunnen 

schrijven. De kavels 1 en 5 van Vierzicht zijn 

afgewaardeerd. Dit betekent bij verkoop een extra 

opbrengst. Er zijn nog een aantal opbrengsten onzeker: 

- Bospoort (Ikea +  paviljoens) 

- Mauritskwartier (2 woningen) 

- Plantage 

9. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. De 

verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit 

geeft dit weer. Bij de overgang van de 3D’s zullen de 

risico’s wel kunnen verschuiven. 

10. Nieuwe wetgeving: 

Wet HOF, Houdbare Overheids Financiën, macronorm 

opgelegd voor het emu-saldo van de gemeente. Heeft 

voor de komende jaren weinig invloed op Leiderdorp. 

Schatkistbankieren, gemeenten moeten liquide 

overschotten verplicht bij het rijk stallen. Op dit moment 

heeft Leiderdorp geen overschotten.  

11. BTW onderzoek. Leiderdorp heeft door Servicepunt71 



 

Koers (vanuit de Toekomstvisie) Invulling van de koers tot op heden Projecten en opgaven aankomende jaren 

 

 

Overdrachtsdocument ambtelijke organisatie Leiderdorp aan nieuwe raad, maart 2014 Pagina 6 

 

een onderzoek laten doen naar de gehanteerde BTW-

sleutels. De percentages verrekenbare en 

compenseerbare BTW. De uitkomst hiervan wordt 

afgestemd met de belastingdienst. Dit neemt tijd in beslag 

bij de belastingdienst. Hieruit kan mogelijk een correctie 

volgen op voorgaande jaren. (bv bouw gemeentehuis 

positief, bijdrage servicepunt71 positief. 
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