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·        1B – WMO pagina 11-12: Van de 15 activiteiten voor 2014 zijn er slechts 6 afgerond. Wat verwacht 
het college voor de afronding in 2014 van de andere 9[WB1]  activiteiten? Waarom staat in de zelfde tabel 
voor 1C een aantal keren “Nee” in de kolom “Afgerond?” en in de tabel voor 1B niet? 
Van de negen nog niet afgeronde activiteiten zijn of worden er zes dit jaar alsnog voltooid (3.6, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 5.3). De overige activiteiten lopen door in 2015. De reden waarom in tegenstelling tot programma 
1C in de kolom afgerond niet het woord ‘nee’ staat, is puur redactioneel. Waar niets staat, kunt u derhalve 
‘nee’ lezen. 
  
·        1F - Onderwijshuisvesting: De doelen ( en activiteiten, maar dat volgt daar logischerwijs uit) van 
onderwijshuisvesting zijn uitgesteld naar  2015: waarom?  
2015 is gezien de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen en de financiële 
gevolgen van het Lenteakkoord en de Rijksbegroting een beter jaar om het IHP aan te passen. Per 2015 
wijzigt wel de Verordening huisvesting onderwijs. Schoolbesturen hebben aangegeven de uitgangspunten 
van het IHP 2010-2014 nog een jaar houdbaar te vinden. 
  
·        2A –Algemene Bijstand pagina 21: Voor activiteit 1.5 (Invoering Participatiewet) staat dat dit niet is 
afgerond. Hoe haalbaar is het streven om op 1 januari 2015 een lichte variant van het werkbedrijf 
operationeel te hebben? 
Op 1 januari 2015 is het Werkbedrijf Holland Rijnland operationeel, teneinde de primaire taken die onder 
meer voortvloeien uit de Participatiewet uit te kunnen voeren. Een belangrijke taak ligt bij het organiseren 
van de banen op grond van de banenafspraak (garantiebanen). Voor het Werkbedrijf is gekozen voor een 
lichte bestuurlijke netwerkorganisatie, gericht op beleidsafspraken en opdrachtgeverschap naar de 
uitvoering. De uitvoering ligt bij de subregionale werkgeverservicepunten. Er is sprake van een groeimodel 
en dus een doorontwikkeling in 2015.  
 
  
·        2A - Algemene bijstand, toelichting: Is het tekort op de sociale dienst (inburgering?) structureel? Zo 
ja zit dit al in de Kadernota? 
Ten tijde van de opmaak van de Kadernota 2015 was bekend bij Leiderdorp dat de structurele verhoging € 
30.000 zou zijn. Dit paste nog binnen het beschikbare budget voor de bijdrage aan de 
samenwerkingsovereenkomst met de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen in Leiden. Derhalve is er 
geen aanvraag voor extra budget gedaan. 
De huidige verwachting is dat, o.a. als gevolg van het toegenomen klantenbestand en de stijging van de 
loonkosten, de bijdrage aan de samenwerkingsovereenkomst in 2015 in vergelijking met de afgelopen 
periode hoger zal uitvallen. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande. 
 
  
·        2B - WSW, activiteit 1.2: Stageplekken worden ingezet om jongeren die net van school zijn niet in 
een gat te laten vallen. Op dit moment zijn slechts enkele stageplekken bezet. Is hiervoor een reden te 
geven? 
Belangrijkste reden is dat de behoefte op dit moment niet al te groot is. Stageplekken worden om twee 
redenen ingezet: als tijdelijk alternatief als nog geen (WSW-)dienstverband kan worden aangeboden en als 
onderdeel van een traject naar regulier werk voor klanten met een WWB-uitkering. De afgelopen periode 
hadden we voldoende ruimte binnen de Leiderdorpse WSW-taakstelling, waardoor er geen behoefte was 
om gebruik te maken van stageplaatsen. Vanuit de WWB zijn wel enkele stageplekken bezet. Binnen de 
beperkte financiële mogelijkheden is echter vooral ingezet op andere instrumenten, zoals tijdelijke 
loonkostensubsidies, werkervaringsplaatsen en leer-werktrajecten. 
  



·        2C - Vreemdelingenbeleid, SMART-doel 2: De taakstelling voor de huisvesting is verhoogd. 
Leiderdorp loopt op schema, mede vanwege huisvesting van een groot gezin. Ook voor 2015 wordt een 
hogere taakstelling verwacht.  
Over welk percentage van de vrijkomende woningen gaat het hier?  
Is deze toestroom, gelet op de lange wachtlijsten, nog wel te verwerken?  
Wat wordt er gedaan om hiermee om te gaan?  
Ad 1:  Het is op dit moment niet bekend hoeveel woningen er vrij zullen komen. Om een impressie te 
geven:  in 2014 (tot 1-12-2014) zijn er 10 woningen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van in totaal 
20 personen. De mutatiegraad over 2014 is nog niet bekend. Gelijktijdig aan de stijging van de taakstelling 
voor asielgerechtigden  is er een daling in het aantal woningen dat vrijkomt (van voorheen gemiddeld 200 
per jaar, naar 108 in 2013). Het percentage asielzoekerstoewijzingen is gestegen van 2 à 3% naar 10% en 
mogelijk stijgt dit volgend jaar naar 15%. 
Ad 2:  Het wordt steeds moeilijker om de toestroom te huisvesten, mede i.v.m. het verkoopbeleid van de 
corporatie waardoor er minder (vooral grotere) woningen beschikbaar komen. De corporatie heeft daarbij 
uiteraard ook nog de verantwoordelijkheid voor een goed spreidingsbeleid over de diverse wijken in onze 
gemeente. Ook het afnemende aantal mutaties maakt het moeilijk om geschikte en betaalbare woningen 
te vinden, waarbij vanzelfsprekend het huurbeleid (met substantiële verhogingen als gevolg van het 
rijksbeleid) een negatieve invloed op de betaalbaarheid heeft. 
Ad 3: In regionaal verband wordt onder leiding van burgemeester  J. Wienen (voorzitter van het pho 
Ruimte HR) in VNG-verband veel aandacht gevraagd voor de problemen waar gemeenten mee te maken 
krijgen. In het pho Ruimte/Wonen wordt regelmatig over de problematiek gesproken. Uitruil van de 
taakstelling is nagenoeg onmogelijk omdat iedere gemeente in ons samenwerkingsverband met dezelfde 
problematiek kampt. In lokaal verband is het tot nog toe uitstekend gelukt om in samenspraak met Rijnhart 
Wonen de problemen het hoofd te bieden, ondanks dat er wel achterstand in de realisatie van de 
taakstelling  dreigt. De directie van Rijnhart is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheden in deze. 
Het overleg vraagt zowel ambtelijk als bestuurlijk extra inspanningen. Als voorbeeld kan hierbij genoemd 
worden: de huisvesting van een groot gezin in een woning, die in eerste instantie qua huur boven de 
liberalisatiegrens zou uitkomen, maar door een eenmalig besluit van het bestuur van Rijnhart aan de vrije 
sector huurmarkt  onttrokken kon worden. 
 
 
  
·      4C- Wanneer zal het gewijzigde ontwerp voor de Achthovenerpolder naar de raad worden gezonden? 
In het eerste kwartaal 2015. 
 
  
·        5C - Er is in de kadernota al extra geld voor economie uitgetrokken, dat blijkt nog niet genoeg te zijn.  
Wat zijn de onvoorziene activiteiten?  
Waarom is de bijdrage aan Economie071 onverwacht?  
Dit betreft de bijdrage aan de regionale retailvisie en het oprichten van een economisch cluster vitaliteit. De 
bijdrage daar aan was ten tijde van de kadernota nog niet voorzien.  
  
·        5C – Economische zaken pagina 44: SMART-doelen 3 en 4 (actualisering beleid ambulante handel 
en verminderen administratieve lasten) – en daarmee 4 van de 6 concrete activiteiten onder de noemer 
Economische zaken – worden verschoven naar 2015, omdat de focus in 2014 lag op het uitvoeren van het 
economisch beleid en de Economische agenda Leidse regio. D66 vindt het van groot belang dat de 
gemeente continu aandacht geeft aan het ondernemingsklimaat in Leiderdorp en kan het uitstel moeilijk 
rijmen met de inhoud van de beleidsdoelen.  
Vraag 1: Waarom kon niet worden voorzien dat uitvoeringstaken van bestaand beleid deze focus zouden 
vereisen?  
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2014 was de inhoud van het economisch beleid en de 
economische agenda nog niet bekend. De vaststelling van beide documenten heeft immers pas in de raad 
van december 2013 plaatsgevonden. 
Vraag 2: Waarom worden SMART-doelen 3 en 4 geofferd, terwijl hiervan op basis van de beschreven 
doelen juist op korte termijn een kostenbesparing voor in elk geval bepaalde groepen ondernemers mag 
worden verwacht? 
Deze keuze is gemaakt op basis van de doelen in het door de raad in december 2013 vastgestelde beleid. 
Bij de uitvoering daarvan wordt juist ook  rekening gehouden met de meest relevante sectoren voor 
Leiderdorp en het ondernemersklimaat (zorg/vitaliteit, detailhandel). In 2015 gaan we aan de slag met de 
ambulante handel en het verminderen van de  regeldruk. Het ondernemersklimaat in Leiderdorp blijft een 
belangrijk aandachtspunt.   
 
  
·        5D – Duurzaamheid pagina 45: Voor SMART-doel 1 (Leiderdorp duurzame gemeente in 2015) is 
aangegeven dat een evaluatie nog loopt. Het mag bekend zijn dat D66 sterk Hecht aan duurzaamheid.  



Hoe haalbaar is het streven om in 2015 een duurzame gemeente te zijn?  
Waarom is de evaluatie (blijkbaar) later gestart dan nodig was om op de laatste raadsvergadering van 
2014 met een voorstel te kunnen komen? 
We gaan er van uit dat we in 2015 aan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid voldoen.  
Onze ambitie zoals opgenomen de begroting 2015-2018 is  dat we in 2025 een duurzame gemeente 
kunnen zijn. Er is eerder dit jaar door de Omgevingsdienst West Holland gestart met het maken van de 
evaluatie. Door personele omstandigheden kon de evaluatie niet afgerond worden op de door ons 
gewenste wijze. Inmiddels wordt de evaluatie verder uitgevoerd en de verwachting bestaat dat deze 
binnenkort wordt afgerond en aan ons ter besluitvorming kan worden voorgelegd. 
 
·        5D – Duurzaamheid pagina 45: Voor SMART-doel 3 (100% duurzame inkoop door SP71) is 
aangegeven dat het gesprek loopt. Het mag bekend zijn dat D66 sterk hecht aan duurzaamheid. Welk 
percentage van de inkopen door SP71 verwacht het college dat in 2015 daadwerkelijk duurzaam zal zijn? 
We gaan er vanuit  dat dit 100% zal zijn. 
  
·        6C - Openbare orde en veiligheid, activiteit 1.2: Repressief: samenwerken met politie en onder meer 
in regionaal verband blijven zoeken naar instrumenten om het oplossingspercentage te verhogen en het 
aantal woninginbraken terug te dringen. Landelijk is sprake van een teruglopen van het 
oplossingspercentage. Hoe is de getalsmatige ontwikkeling in Leiderdorp? 
De gemeente ontwikkelt in samenwerking met de politie, het CCV en RHW een uitvoeringsplan 
woninginbraken 2015 waarbij wordt ingezet op: 
1.) Preventieve maatregelen tegen woninginbraken - voorlichting, bewustwording, zichtbaarheid, PKVW 
2.) Repressieve maatregelen / vergroten heterdaadkracht - BOVA team, verkeerscontroles, inzet ANPR, 
detectiesensoren.  
3,) Faciliteren van buurtinitiatieven en PPS – buurtwhatsapp groepen, burgernet, mobeye, extra ogen en 
oren. 
  
De cijfers uit de veiligheidsanalyse laten het volgende beeld zien: 

 
Indicator 

 
Bron 

 
‘11 

 
‘12 

 
‘13 

 
‘14 

 
+/- 
 

Diefstal/inbraak woning Politie (BVH incidentcode 1.3.1) 116 141 122 -  

Diefstal/inbraak 
box/garage/schuur/tuinhuis 

Politie (BVH incidentcode 1.3.2) 18 16 29 -  

Overige 
Diefstal/inbraak/vermogensdelicten 

Politie (BVH incidentcode 1.3.3) 358 187 159 -  

 
De oplossingspercentages met betrekking tot woninginbraken voor Leiderdorp zijn: 
 

 
2012 

 

 
2013 

 
2014 

 17.7%% 10.1% 12.3% 

 

Bron BHV – informatierapportages politie d.d. 3dec. 2014 

  
De getalsmatige ontwikkeling van het oplossingspercentage woninginbraken Leiderdorp volgt niet direct de 
landelijke dalende trend zoals gesteld in de vraag. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren. 
Mogelijke factoren die van invloed zijn op zowel het aantal inbraken als het oplossingspercentage kunnen 
zijn:  
- type inbraak vs inbrekers(groepen) c.q. modus operandi 
- inzetcapaciteit in relatie tot prioriteit melding (tijdigheid en heterdaadkans) 
- recidive en veroordeelde daders (enkele inbrekers zijn verantwoordelijk voor meerdere/veel inbraken). 
Wanneer bepaalde notoire inbrekers weer vrij komen kunnen zij weer terugvallen in crimineel gedrag 
(verklaring daling) en vica versa.   
 
 


