
 POLITIEKE AVOND 8 december 2014  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Regio 
Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking 
plaats in het Politiek Forum en/of de raad. 
 
AB Holland Rijnland 17 december 2014 (ambtelijke annotatie volgt) 
Agenda en stukken komen beschikbaar via 
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur 

 

 Holland Rijnland #Kracht15 - De AB-leden uit Leiderdorp zullen een bespreeknotitie 
voorbereiden voor het Politiek Forum van 8 december (wordt voor de fractievergaderingen 
nagezonden). 

 
4. Bestuursrapportage 2

e
 kwartaal inclusief begrotingswijziging 

Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo voor 2014 actueel 
gehouden. Vraag aan de raad is kennis te nemen van de bestuursrapportage en de 
begrotingswijziging in de raad van 9 december vast te stellen. 

 
5. Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014  

Met deze laatste begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de 
jaren 2014-2018 bijgesteld. Besluitvorming in de raad van 9 december. 

 
6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 

De wijzigingen van de APV komen voort uit: 

 de aanpassing van de evenementenparagraaf in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2014; 

 de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. 
Besluitvorming in de raad van 9 december. 
 

7. Nota minimabeleid 2015 
Doel van dit voorstel is het vinden van volledige dekking voor 2015 voor het uitvoeren van 
nieuwe minimabeleid zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 2015. De vraag aan de raad 
is : 

 Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  

 Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B 
naar programma 2A. 

 De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de 
wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

Ter besluitvorming in de raad. 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 

http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur
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MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/000512/16061 
Aan:     gemeenteraad Leiderdorp, college van burgemeester en 
wethouders 
CC:     Griffie, MT, CT, intern overleg Holland Rijnland 
Datum:    2 december 2014 
Betreft:    Holland Rijnland Algemeen Bestuur, ambtelijke 
annotatie voor vergadering 17 december 2014 
 
 

 
Bijgaand treft u de ambtelijke annotatie aan voor de voorbereiding van de AB vergadering 
Holland Rijnland. Deze advisering krijgt u om het standpunt van de delegatie van Leiderdorp 
te bepalen in uw raadsvergadering van 9 december. 
 
Link naar de stukken: 
  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-

stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf 
  
  
De vergadering vindt plaats op: 
  
Woensdag 17 december 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn  
Stadhuisplein 1 
2405 SH Alphen aan den Rijn  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Arnoud Nierop  
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/AB-stukken%20dd%2017%20december%202014.pdf
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Agenda en stukken Algemeen Bestuur 17 december 2014, 
20.00 uur, gemeentehuis Alphen aan den Rijn 

 
 
 

Agendapunt 04  
Nieuwe bestuurlijke 
organisatie Holland 
Rijnland (Kracht15) 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Herbevestigen Besluit 5 maart 2014 met richtinggevende uitspraken voor 

nieuwe regionale samenwerking en consultatie vragen over nieuwe 

bestuurlijke organisatie  

Belang 

Leiderdorp 

Een krachtige en strategische netwerkorganisatie die de belangen van de 

regio kan behartigen. Afschaling van de huidige (uitvoerende) taken en 

focus op platformfunctie en lobby. 

Opmerkingen De raad heeft in het politiek forum over dit onderwerp gesproken en een 

zienswijze voor de delegatie opgesteld 

Advies  

 

AB 17 december 2014 

Agendapunt 5 

begrotingswijziging 

2015 en 2016 voor 

opdrachtgeverschap 

jeugdhulp 3D en 

agendapunt 6       

Financiën jeugdhulp 

Contactpersoon: Arnoud Nierop 5454836 

Essentie 

voorstel 

 

 

Omdat per 1 januari 2015 de jeugdzorg wordt overgedragen van de 

provincies aan de gemeenten hebben de gemeente Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest en Zoeterwoude verzocht het opdrachtgeverschap door 

Holland Rijnland te laten uitvoeren. In dat kader wordt hier een aantal 

financiële zaken geregeld (verhoging aanloopkosten inrichten 

opdrachtgeverschap 2014 en exploitatiekosten 2015 

opdrachtgeverschap).   

Belang 

gemeente 

 

 

Het belang van gemeenten is hierbij dat de organisatie van jeugdhulp 

geregeld is en betaald kan worden. 
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Opmerkingen 

 

 

Agendapunt 5. De nota is afgestemd met de projectcontroller van de 

3D’s. Het uitvoeringsbedrag is conform het besluit over de begroting 

jeugdhulp van het PHO sociale agenda augustus (en oktober) 2014. 

Verwacht wordt dat de realisatie van de uitvoeringskosten hoger uit zal 

komen vandaar dat er een reservering van € 200.000 op de post 

onvoorzien is opgenomen. 

 

In de voorgestelde begrotingswijziging behorend bij agendapunt 5 staat : 

“naar aanleiding van bovengenoemd voorstel de programmabegroting 

voor het jaar 2014 als volgt te wijzigen” dit moet voor het jaar 2015 en 

2016 zijn.”   

 

N.B. 

BTW op de jeugdhulp blijft een discussie in de regio. Hier is door BTW-

experts vanuit SP71 op geadviseerd. Zij zien geen noemenswaardig 

risico in de gekozen constructie. BTW kan via het BTW compensatiefonds 

teruggevorderd worden. 

Het is een zeer beperkt risico dat ook over de jeugdhulp-gelden zelf BTW-

plicht geldt. De jeugdhulpverlening is vrijgesteld van BTW. Mocht toch de 

belastingsdienst anders bepalen, dan is altijd fallback optie mogelijk, 

maar niet op voorhand nodig daarop voor te sorteren. 

 

Agendapunt 6. De voorgestelde begrotingswijziging 2014 voor financiën 

jeugdhulp, gehorend bij agendapunt 6, klopt.  

 

Suggestie is op te nemen in dit voorstel om eventueel de bevoorschotting 

na een half jaar aan te passen als blijkt dat de uitgavenstroom niet in 

overeenstemming is met de kosten. 

advies Instemmen;  

 

Agendapunt 06 
Financiën Jeugdhulp 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Holland Rijnland gaat in opdracht van 13 gemeenten het 
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp verzorgen. Holland Rijnland besteedt het 
onderdeel Technisch opdrachtgeverschap uit aan het Servicepunt 71 te 
weten: Betalingen, de financiële administratie en contractmanagement. 
Dit moet worden voorbereid door SP71. Deze dienst is BTW belast, wat 
via de transparantieregeling voor gemeenten compensabel is (BCF) 

Belang 

Leiderdorp 

De samenwerkende gemeente, exclusief Voorschoten, hebben Holland 
Rijnland verzocht het opdrachtgeverschap voor Jeugdzorg op zich te 
nemen.  

Opmerkingen Financiën Jeugdhulp in dit voorstel uitgelicht, om duidelijk onderscheid te 
maken dat dit voorstel betrekking heeft op begroting 2014. 
De gemeenten hebben eerder een bijdrage gedaan van € 350.976,- het 
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deel uit budget “Invoeringsmiddelen Jeugdhulp”. Hierin was eerder nog 
niet opgenomen de BTW van € 73.705, die Holland Rijnland verschuldigd 
is. Incidenteel: begrotingsjaar 2014 

Advies  

 

Agendapunt 7 
Managementrapportage 
2014 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Het betreft de MARAP 2014 die informatie bevat t/m 31 juli 2014. De 

essentie is dat er incidenteel externe middelen (niet afkomstig van de 

aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland) toegevoegd worden aan de 

begroting van Holland Rijnland 2014. 

Belang 

Leiderdorp 

Het onder andere op een juiste manier verwerken van aanpassingen in 

de begroting zodat gemeenten niet onverwacht met grote tegenvallers 

worden geconfronteerd. 

Opmerkingen Algemeen: de MARAP is erg beknopt, iets meer uitleg vergroot de 

toegankelijkheid.  

Specifieke opmerkingen: 

1. het is bij het onderdeel subsidies niet duidelijk wat er bedoeld 

wordt met de zin dat Holland Rijnland een aantal nieuwe 

begrotingen ter beschikking heeft gekregen en wat ze ervoor gaan 

doen. 

2. de tekst bij Kracht15 is zeer beknopt en er ontbreekt informatie 

over de bezuinigingstaakstelling van 25% die weliswaar pas vanaf 

2015 van toepassing is op de inwonersbijdrage, maar wel erg 

belangrijk is. Een vooruitblik hierover in de MARAP is wenselijk. 

3. Het is lastig financieel een aansluiting te maken tussen het 

onderdeel subsidies en de tabel opgenomen bij onderdeel d van 

de MARAP. 

4. Het jongerenloket wordt correct verwerkt en houdt een lagere 

bijdrage van de gemeenten in. 

5. De bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 1) is niet te koppelen 

aan de informatie zoals opgenomen in de MARAP. 

Per saldo hebben de financiële effecten van deze MARAP geen invloed 

op de gemeentelijke bijdrage voor 2014.   

 

Advies 1. Gezien het feit dat er geen directe financiële gevolgen zijn voor de 

aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland is het advies in te 

stemmen met de financiële effecten die voortvloeien uit de 

MARAP 

2. Het advies is de MARAP toegankelijker te maken door ondermeer 
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rekening te houden met bovenstaande punten.   

 

Agendapunt 8  
Treasury Statuut 2014 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel Het beoogde effect van het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 2014 is het sturen en beheersen van, het verantwoorden 

over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 

financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 

risico’s door Holland Rijnland. 

Belang 

Leiderdorp 

Het belang van gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland is dat 

Holland Rijnland werkt met goede uitgangspunten voor het ”beheer” van 

middelen / dat er doelmatig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. 

Niet uit het statuut blijkend, maar wel relevant is de manier waarop 

Holland Rijnland omgaat met een (tijdelijk) overschot aan liquide 

middelen ten opzichte van een tekort dat er bij de gemeenten aan liquide 

middelen is. Bij de opmerkingen wordt dit uitgebreider aan de orde 

gesteld. 

Opmerkingen 2 onderdelen zouden de werking van het statuut versterken. de essentie 

van de punten is aangegeven. Vanuit SP71 zijn details aan te leveren 

aan Holland Rijnland. voor de advisering van het AB gaat dat te ver de 

diepte in. 

 

Schatkistbankieren 

Een overweging is dat Holland Rijnland het tijdelijke overschot aan liquide 

middelen uitleent aan gemeenten. Dat mag Holland Rijnland doen, omdat 

de provincie Zuid-Holland de toezichthouder is. Schatkistbankieren levert 

HR weinig tot niets op, terwijl gemeenten op kortlopende leningen relatief 

hoge rentepercentages betalen. Onderling lenen sluit aan bij art. 2, lid 4 

waarbij expliciet wordt gemeld dat er getracht wordt binnen de wettelijke 

kaders een zo gunstig mogelijk renteresultaat te behalen. 

Bevoegdheden hoofd middelen, beheer en control 
N.a.v. artikel 15 Bevoegdheden:   
duidelijk moet blijken dat enkel  leningen met een looptijd korter dan 1 
jaar mogen worden aangetrokken door het hoofd Middelen, Beheer en 
Control.   
 

Advies Instemmen en daarbij het betrekken van bovenstaande opmerkingen. 

 

Agendapunt 9 
Financiële Verordening 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 
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2014 
 
 

Essentie voorstel Door een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving en een aantal 

beleidsmatige ontwikkelingen dient een nieuwe Financiële verordening 

te worden opgesteld. Het betreft de invoering van de Wet houdbare 

overheidsfinanciën (wet Hof), het invoeren van het schatkistbankieren 

en wijziging van Hoofdstuk 4b Mededingingswet (Overheden en 

overheidsbedrijven). De wet Hof heeft voor onze organisatie geen 

gevolg als gevolg van de vrijstelling IV3 (informatie voor derden). Het 

schatkistbankieren is geregeld in het nieuwe Treasurystatuut 2014. 

De grootste aanpassing betreft de gevolgen van de Mededingingswet. 

In de onderhavige verordening is in verband hiermee artikel 9 Prijzen 

economische activiteiten opgenomen. 

 In te stemmen met de Financiële verordening samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 2014. 

 Onder voorbehoud van positief advies van het PHO Bestuur en Middelen 

het Algemeen Bestuur op 17 december 2014 voor te stellen de 

Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 

vast te stellen 

Aanpassing financiële verordening .a.v. wijzigingen in wet- en 

regelgeving. Met name van belang is de wijziging in de 

mededingingswet. 

Belang 

Leiderdorp 

Waarborgen dat wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, 

verantwoording en controle door het formuleren van richtlijnen en 

voorschriften ter bewaking van de (financiële) beheersorganisatie 

in verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 

Opmerkingen De verordening klopt. Wel is het verzoek rekening te houden met het 

volgende. Uit het voorstel blijkt niet in hoeverre Holland Rijnland taxeert 

of er daadwerkelijk economische activiteiten zijn binnen Holland 

Rijnland waar de Gemeenschappelijke Regeling risico loopt om door de 

ACM (Autoriteit Consument en Markt) een boete opgelegd te krijgen 

omdat zij economische activiteiten verrichten onder de integrale 

kostprijs. Het beperkt zich nu tot een procesvoorstel. Het advies is na te 

gaan of zo’n verkenning van economische activiteiten waar de GR risico 

loopt al is uitgevoerd en zo ja dit op te nemen in de adviesnota en zo 

niet deze te laten uitvoeren. 

 

Advies instemmen 

 
 

Agendapunt 10 
Uitvoering aanbevelingen 
Rapport Gezamenlijke 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 
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Rekenkamercommissies 
inzake 
het RIF 
 

Essentie voorstel Bespreking van het rapport, de aanbevelingen van de 

gemeenteraden en het standpunt van het DB daarover. 

Belang Leiderdorp De Leiderdorpse rekenkamer heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

Opmerkingen De raad van Leiderdorp heeft over dit onderwerp in het politiek forum 

gesproken en zijn standpunt bepaald. belangrijke notie is dat niet 

alle rekenkamers hebben meegedaan met dit onderzoek én dat de 

Rijnstreekgemeenten (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop) geen 

deelnemer zijn in het RIF Holland Rijnland. 

De raad heeft in het politiek forum over dit onderwerp gesproken en 

een zienswijze voor de delegatie opgesteld 

Advies  

 

Agendapunt 11 
Jaarverslag Regionaal 
Bureau Leerplicht 2013-
2014 
 

Contactpersoon: Maurice Molenaar 

Essentie voorstel Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten in 

Holland Rijnland de leerplichtwet en de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit. Het RBL is sinds 2007 

ondergebracht bij de Sociale Agenda van samenwerkingsorgaan Holland 

Rijnland. De uitvoering van de leerplichttaak en de RMC-functie zijn 

opgenomen in artikel 5.7 lid b van de Gemeenschappelijke Regeling 

Holland Rijnland. Het RBL doet jaarlijks verslag van  haar 

werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het jaarverslag is op 6 november 

2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

Discussie over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-

functie opleveren dienen tot input voor het lokale en regionale beleid op 

het gebied van jeugd, onderwijs, WMO en participatie in de 12 

gemeenten die het RBL bedient. 

Belang 

Leiderdorp 

Leiderdorp heeft deze taak overgedragen aan Holland Rijnland en kan via 

het AB mede richting geven aan de kaderstelling voor het RBL. 

Opmerkingen  Aanzienlijk meer verzuim dan vorig jaar. Deze stijging is in de hele 

regio waar te nemen. Toename verzuim komt doordat afspraken 

gemaakt zijn met mbo-instellingen over het melden van 

ongeloorloofd verzuim door niet-leerplichtige jongeren (18 t/tm 22 
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jaar) en verbeterde verzuimregistratie.  

 De verzuimregistratie van alle Leiderdorpse scholen is op orde. 

Afspraken met één school die de registratie de afgelopen jaren 

niet op orde had hebben gewerkt. 

 Definitieve cijfers over het aantal nieuwe VSV’ers zijn nog niet 

bekend (maart 2015). De voorlopige cijfers laten een toename met 

7 naar 49 zien in Leiderdorp. Dus in 2013/2014 zijn er 49 jongeren 

voortijdig met school gestopt. De verwachting is dat dit aantal nog 

daalt en in de buurt komt van het aantal nieuwe VSV’ers van vorig 

jaar (42).  

 Volgens deze indicatieve cijfers worden niet op alle 

onderwijsniveaus de maximale uitvalspercentages gehaald. Wel: 

onderbouw voortgezet onderwijs + bovenbouw VMBO. Niet: 

bovenbouw HAVO/VWO + MBO alle niveaus. Verwachting is dat 

het maximale uitvalspercentage in het MBO op niveau 2 wel 

gehaald wordt met de definitieve cijfers.  

 Tweederde van de opgestarte RMC-trajecten was voor VSV’ers. 

Eenderde voor niet VSV’ers, maar voor dreigende uitvallers. Het 

RBL geeft aan dat begeleiding van niet VSV’ers vaker tot een 

positief resultaat leidt.  

Advies Positief advies. Vooral discussie over: 

Welke maatregelen moeten worden genomen (door de regiegroep VSV) 

om de maximale uitvalspercentages op de andere niveaus wel / ook te 

halen? Waar moeten accenten worden gelegd? 

En voortzetten en doorontwikkelen van ingezette lijn van preventieve 

begeleiding RMC (van jongeren die nog niet uitgevallen zijn.  

 

Agendapunt 12 
Voorstel tot benoeming 
en het terugtreden van 
de secretaris-directeur 
van Holland Rijnland 
(Dit stuk zal worden 
nagezonden) 
 
 

Contactpersoon: Arnoud Nierop, 5454836 

Essentie voorstel  

Belang 

Leiderdorp 
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Opmerkingen  

Advies  
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Bijlage: 

MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/006974/14595 
Aan:     Griffie 
CC:     College van Burgemeester en wethouders, MT 
Van:     Arnoud Nierop  
Datum:    2 december 2014 
Betreft:    bespreekmemo #Kracht15 naar aanleiding van brief 
Dagelijks Bestuur Holland Rijnland aan raad Leiderdorp 
 
 

 

  
Gesprek raad en college Leiderdorp in politiek forum 18 november 
2014 over bestuurlijke organisatie Holland Rijnland #Kracht15 nav 
brief 9 oktober 2014 
 

De herprofilering van Holland Rijnland onder de werknaam #Kracht15 is gaande. Het 
Dagelijks bestuur (DB) heeft de gemeenteraden een brief gestuurd ter voorbereiding op de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 17 december 2014. Daarin vraagt het DB 
aan de AB delegaties van de gemeenten de eerder gemaakte richtinggevende uitspraken  
over de nieuwe inrichting van Holland Rijnland te herbevestigen. Tevens legt het DB de 
raden een aantal aanvullende vragen voor die tijdens de collegewerkconferentie van 10 juli 
2014 naar voren zijn gekomen en die binnen de beantwoordingssfeer van de raden liggen.  
 
Wat vooraf ging 
Het college heeft u op 17 september een raadsinformatiebrief verzonden over deze 
collegewerkconferentie (Z/14/003904/10765) waarin het college een terugkoppeling geeft en 
de standpunten weergeeft die het college heeft ingenomen tijdens deze bijeenkomst. 
Aanleiding voor #Kracht15 is de notie dat binnen Holland Rijnland de belangrijkste projecten 
in de bestuurlijke besluitvormingsfase gepasseerd zijn. De belangrijkste 
samenwerkingsthema’s verschuiven van de ruimtelijke naar de sociale agenda. Tevens is er 
de ontwikkeling dat meer samenwerking op de schaal van de subregio’s plaatsvindt. Die 
notie vraagt om een herbezinning op de samenwerkingsagenda Holland Rijnland. De 
noodzaak van krachtenbundeling in belangenbehartiging en platformfunctie blijft bestaan. het 
zwaartepunt van de samenwerking verschuift van de hele regio Holland Rijnland naar de 
subregio’s (Bollenstreek, Leidse regio, Rijnstreek).  
 
#Kracht15 is de herprofilering van Holland Rijnland om de organisatie van de 
gemeenschappelijke regeling te richten naar deze ontwikkeling. De discussie over de nieuwe 
rol en taak van Holland Rijnland wordt gevoerd, terwijl de samenwerking (met name in het 
sociale domein) volop doorgaat. De discussie over de herprofilering van Holland Rijnland is 
2,5 jaar geleden gestart en verloopt niet altijd even voortvarend. Dat geeft onzekerheid voor 
de medewerkers van Holland Rijnland over hun toekomst én onduidelijkheid over nieuwe 
ontwikkelingen op taak niveau van Holland Rijnland en de subregio’s.  
 
Met de herbevestiging van de eerder gemaakte afspraken wordt de nieuwe koers van 
Holland Rijnland door de raden onderschreven en kan de inrichting van de nieuwe 
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organisatie vorm krijgen en de nieuwe taakinvulling leiden tot een verlaging van de 
inwonerbijdrage van minimaal 25% tov de begroting Holland Rijnland 2013. In de nieuwe 
situatie bepalen gemeenten zelf welke taken op welke schaalniveau worden uitgevoerd. 
Daaraan blijven kosten verbonden, waarbij het uitgangspunt is dat deze andere manier van 
samenwerken leidt tot kostenreductie. Dat betekent dat de verlaging van de inwonerbijdrage 
voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland niet 1 op 1 als bezuiniging in de begroting 
doorgevoerd kan worden. Samenwerking blijft nodig, waarbij de afweging wordt gemaakt op 
welk schaalniveau de samenwerking tot het beste resultaat leidt. 
 

A. Herbevestiging gevraagd van eerdere afspraken 
Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2014 in een overdrachtsdocument een aantal 
richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot de verdere regionale samenwerking. 
Aan de nieuwe gemeenteraden wordt gevraagd of zij deze uitspraken onderschrijven. 
Daarom 
zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december een voorstel voor de 
herbevestiging van de onderstaande voorstellen worden voorgelegd. 
 
Het besluit van 5 maart komt op deze vijf uitspraken neer: 

1. De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen 
te werken; 

2. Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek 
domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een aangepast 
takenpakket;  

3. Het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging 
(zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor 
de regio gezamenlijk op te pakken;  

4. Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;  
5. De ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele 

gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op regionaal niveau 
moet complementair zijn aan de samenwerking op clusterniveau. Op deze wijze 
voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen 
wal en schip belanden en blijven liggen; 

Advieslijn: De afspraken die op 5 maart zijn gemaakt in het AB kunnen nog steeds als 
leidend worden beschouwd in de herprofilering van het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland. Er hebben zich geen grote ontwikkelingen voorgedaan die op dit moment tot een 
andere conclusie leiden.  
 
Opmerking: ‘meer clustersamenwerking’ betekent niet dat dit onder de paraplu van HR 
plaatsvindt. Gemeenten bepalen zelf welke taken op welke schaal worden uitgevoerd en zijn 
dus zelf verantwoordelijk dat niets ‘tussen wal en schip’ valt. Het is geen 
verantwoordelijkheid van het DB om monitorend bezig te zijn in de clustergewijze 
samenwerking. 
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B. Aanvullende vragen ter beantwoording op 17 december 2014 
Tijdens de regionale werkconferentie op 10 juli is afgesproken dat de gemeenteraden 
expliciet gevraagd wordt zich over een aantal voorstellen uit te spreken. Deze voorstellen 
gaan allemaal over de bestuurlijke organisatie van het Algemeen Bestuur en het betrekken 
van de gemeenteraden bij het regionale samenwerken. In de begeleidende notitie “Holland 
Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking” worden onderstaande voorstellen nader 
toegelicht. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december willen wij graag van u 
horen hoe u denkt over de onderstaande voorstellen (1 t/m5); 
 
 

1. De kleinere omvang van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit 47 leden. Omdat het karakter en het aantal 
taken van de samenwerking vermindert, wordt voorgesteld om het Algemeen Bestuur 
te verkleinen tot 2 leden per gemeente. 
 
Het verkleinen van het Algemeen Bestuur hoeft niet tot bezwaren te leiden. Het huidige 
aantal leden is gerelateerd aan het aantal inwoners van de betreffende gemeente. De 
vertegenwoordigers in het AB verwoorden het standpunt van de gemeenten en kennen 
daarbij een stemverhouding ook weer gerelateerd aan de gemeentegrootte. Gemeente 
Leiden kent al jaren een beperking van zijn AB delegatie. Minder mensen, zelfde 
stemgewicht.  
 
Advieslijn: Een kleinere omvang in mensen aan de vergadertafel van het AB leidt niet tot 
minder invloed en een mindere besluitvorming. Het is aan de gemeenten zelf te beoordelen 
met hoeveel mensen zij aan tafel willen zitten (wel gemaximeerd). De minimale afvaardiging 
hoeft niet in het  
Reglement te worden vastgelegd. Per gemeente geldt een stemverhouding, niet per 
persoon. 
 
Nb. AB vergaderingen zijn openbaar en het daarom voor iedere belangstellende vrij staat 
aanwezig te zijn. 
 
 

2. De eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit delegaties die wisselend zijn samengesteld uit 
burgemeesters, wethouders en/ of raadsleden. Door de wisselende samenstelling is er 
sprake van een wisselende informatiepositie. Voorgesteld wordt om te komen tot een 
eenduidige samenstelling van het Algemeen Bestuur en te kiezen of voor raadsleden 
of collegeleden of voor een gemengd samengestelde delegatie. En daarbij de vraag of 
er commitment bestaat voor een meerderheidsbesluit over deze samenstelling, ook al 
is heeft dat niet de eigen voorkeur. 
 
In de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland staat het op dit moment vrij aan alle 
gemeenten om zelf te bepalen hoe zij de vertegenwoordiging organiseren. Leiderdorp heeft 
ervoor gekozen om met een gemengde samenstelling zich te laten vertegenwoordigen in het 
AB. Katwijk daarentegen heeft besloten dat dit een taak is van het college en dat de raad het 
college ter verantwoording roept als dat nodig is. De discussie over hoe de samenstelling in 
het AB is georganiseerd is een hardnekkige. Visies op de samenstelling lopen uiteen. Keer 
op keer wordt geconcludeerd dat het aan de gemeenten zelf is om daarover een standpunt 
in te nemen. En zo staat het ook sinds aanvang in de regeling beschreven. 
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Alleen raadsleden in het AB kan sowieso niet, omdat het DB van de regeling altijd uit 
collegeleden moet bestaan. En dat DB wordt gekozen uit het AB. De keuze van de raden 
kan dan alleen zijn dat het AB van de regeling slechts uit collegeleden bestaat. Vanwege 
zowel de kaderstellende bevoegdheden van het AB alsmede betrokkenheid bij strategische 
afwegingen is vertegenwoordiging van de raad wenselijk. Dus geen collegevariant. 
 
Advieslijn: Het karakter van de gemeenschappelijke regeling (strategische 
belangenbehartiging en platformfunctie) verandert niet. Daardoor bestaat er voor Leiderdorp 
op dit moment geen reden om de huidige samenstelling van de delegatie in het Algemeen 
Bestuur aan te passen. De keuze is aan de gemeenten (colleges en raden gezamenlijk). 
Daarom ligt het niet voor de hand zich te committeren aan een meerderheidsbesluit over de 
toekomstige samenstelling als dat besluit niet de eigen voorkeur van Leiderdorp 
onderschrijft. 
 
 

3. Een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in 
het Dagelijks Bestuur. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) schrijft voor dat het Dagelijks Bestuur 
gevormd moet worden uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders en 
lid moeten zijn van het Algemeen Bestuur. Op dit moment maken de leden van het 
Dagelijks Bestuur onderdeel uit van de gemeentelijke delegaties aan het Algemeen 
Bestuur. Dit leidt er toe dat leden van het Dagelijks Bestuur naast het regionaal 
belang ook het “eigen” gemeentelijk belang in het Algemeen Bestuur moeten 
vertegenwoordigen. Om deze rollen te scheiden wordt voorgesteld om de leden van 
het Dagelijks Bestuur als extra leden toe te voegen aan het Algemeen Bestuur met 
een minimaal stemgewicht. 
 
Bovenstaande beschrijving onder punt 3 is sinds jaar en dag al gebruik en geconstateerd. 
Een extra lid lost dit niet op. de WGR is een monistisch systeem. Het AB bestaat uit 
vertegenwoordigers namens gemeenten. Een extra AB lid voor de gemeenten die een DB lid 
leveren, zorgt er primair voor dat als het DB naast elkaar aan tafel zit, het andere AB lid niet 
alleen zit. Met een extra lid voor DB leverende gemeenten wordt een dualistisch stelsel 
getracht uit te voeren. 
Het voorstel in punt 3 komt voort uit de “scheiding der petten” discussie. Kan je als DB lid 
voor zijn en als AB lid tegen. Ja, dat kan. In het eerste geval vertegenwoordig je de GR, in 
het tweede geval vertegenwoordig je je gemeente. Het is meer een gevoelskwestie.  
 
Advieslijn: het voorgestelde in punt 3 lijkt een wat gekunstelde oplossing. Strikt genomen is 
het niet nodig. De rol en taakopvatting van AB en DB lid moet dan wel voor iedereen duidelijk 
zijn. Daarnaast is het de vraag of het DB (zoals nu gebruikelijk is) naast elkaar aan tafel 
moet zitten om daarmee “zichtbaar en te onderscheiden” te zijn van de rest van het AB. 
Als wordt gekozen voor een kleiner AB met 2 leden per gemeente leidt dat niet tot een 
noodzaak voor de DB lid leverende gemeenten om een extra lid af te vaardigen. 
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4. De frequentie van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
terugbrengen naar minimaal 2 keer per jaar. 
De gemeenschappelijke regeling schrijft nu voor dat het Algemeen Bestuur minimaal 4 
keer per jaar vergadert. Minder taken maakt het mogelijk om het aantal 
vergaderingen terug te brengen naar twee keer per jaar. 
 
Advieslijn: met minder taken en een andere samenwerking die meer gericht is op de 
subregio’s en de daarbinnen voortvloeiende afstemming, lijkt dit een prima suggestie om te 
volgen en de regeling daarop aan te passen. Indien dringend noodzaak kan het AB altijd een 
extra keer bijeen worden geroepen. 
 
 

5. De frequentie van het aantal regionale congressen verhogen tot 
minimaal 2 keer per jaar. 
Vanuit verschillende gemeenten is aangegeven dat er wel meer behoefte bestaat aan 
ontmoeting, kennisdeling en netwerken op regionale bijeenkomsten. Voorgesteld 
wordt om de frequentie van de regionale congressen te verhogen van minimaal 1 keer 
per jaar naar minimaal 2 keer per jaar. 
 
De kracht van de samenwerking zit in de (in)formele ontmoeting. De basis van het 
Leiderdorps model ligt ten grondslag aan deze notie. Kennisdelen, elkaar ontmoeten en 
zorgen voor een gelijk informatieniveau leidt tot een goed begrip van standpunten en een 
krachtige visie op samenwerking. Mits goed voorbereid en uitgevoerd is de organisatie van 
een regionaal congres een krachtig instrument. Die ontmoetingen kunnen georganiseerd 
worden door Holland Rijnland. Raden kunnen ook zelf het initiatief nemen om bijeenkomsten 
te organiseren rondom thema’s die zij van belang achten. 
 
Advieslijn: deze ontwikkeling van harte toejuichen, maar dit niet vastleggen in de regeling. 
Het is vooral een aansporing voor het DB om regelmatige ontmoetingen te organiseren.  
 
 



Pagina 1 van 17 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/003030/13691   Agendapunt 9 

 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp: begrotingswijziging bij 2e 

bestuursrapportage 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, nr Z/14/003030/13690 d.d. 2 

november 2014; 

gezien het advies van ….. van d.d. …… 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 

3. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 1 van € 200.000 naar 

€ 241.000; 

4. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 2 van € 200.000 naar 

€ 241.000; 

5. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210744 geesink achterlader van 

€ 150.000 naar € 165.900; 

*Z000D7E545
9* 
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W01 Het betreft besluit Z/14/004629/7548 inzake verhuur ruimte Touw baan 42 aan Bestuursbureau Leo Kanner. Structureel 

w orden er meer huurinkomsten ad € 26.000 op jaarbasis ontvangen en een bijdrage voor de dekking kapitaallasten ad € 

5.819. 

Daarnaast w ordt er voor BSW extra huurinkomsten ontvangen op jaarbasis € 90.000 en is er een voordeel als gevolg van 

huurinkomsten (SKL) bij de Regenboogschool op jaarbasis € 10.465. Verder nog een vrijval ad € 11.000 inzake 

binnenklimaat.  

Ook zal er binnen diverse gemeentelijke panden voor 2014 nog servicekosten in rekening gebracht. De geraamde 

opbrengsten voor 2014 bedragen € 45.000. 

Hiermee kan de eff iciency taakstelling ad € 80.632 w orden ingevuld. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs       44.632      -30.000        -48.666      -48.878      -49.089      -49.301  

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -25.000               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       19.632      -30.000        -48.666      -48.878      -49.089      -49.301  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -10.368    -48.666  -48.878  -49.089  -49.301  

 voordeel   voordeel voordeel voordeel voordeel 

 

         

        W02 Op het gymonderw ijs w ordt een tekort verw acht van € 17.000. De scholen gebruiken de gymzalen via Sportfondsen. 

Omdat Leiderdorp de huisvesting van sportonderw ijs beschikbaar moet stellen komt de rekening naar de gemeente toe. 

Sportfondsen indexeert jaarlijks de tarieven en w ij hebben al een aantal jaar de index op 0 staan. Hierdoor ontstaat een 

tekort. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs       17.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       17.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  17.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W03 

De brede school West w ordt in het najaar van 2014 opgeleverd. De planning w as een oplevering in 2013 en de 

afschrijvingslasten die opgenomen zijn in de begroting 2014 kunnen dan ook vrijvallen in de algemene middelen. De 

rentelasten w orden w eggeboekt tegen de rentebaten en hebben geen invloed op het totale resultaat. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs   -776.540               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -        481.153                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -776.540      481.153                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves       49.375      246.012                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W04 

Het voordeel van de Brede school Oude dorp is in de kadernota 2015 in het meerjarenbeeld vrijgevallen in de 

algemene middelen. Het voordeel in 2014 w ordt nu geboekt ten gunste van de algemene middelen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs   -171.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -        124.000                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -171.000      124.000                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -47.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W05 Voor de uitvoeringskosten van het samenw erkingsverband Sociale dienst met de gemeente Leiden is eind 2013 een 

verplichting opgenomen voor de afrekeing 2013 van € 60.000. Naar nu bekend is gew orden is de afrekening 2013 € 

90.000. In de december circulaire is een bedrag van € 30.000 gelabeld in de behoedszaamheidsreserve voor de 

uitvoeringskosten inburgering. In de bijbehorende begrotingsw ijziging w ordt nu voorgesteld om dit bedrag te 

onttrekken aan de behoedszaamheidsreserve en beschikbaar te stellen voor de afrekening uitvoeringslasten 2013. 

Hiermee levert 2013 geen nadeel meer op. Voor 2014 w ordt een tekort verw acht van € 60.000. Tussen de begroting 

en het afgesproken bedrag in de DVO zit € 29.000 ruimte, voorgesteld w ordt om het verschil van € 31.000 ten laste 

van het algemene resultaat te brengen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen       61.000               -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       61.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -30.000                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  31.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W06 

De exploitatiebijdrage van sportfondsen w ordt jaarlijks geïndexeerd, omdat de kosten van deze extra indexering al 

een aantal jaar niet zijn begroot is er nu sprake van een tekort.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport       66.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       66.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  66.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W07 Op 1 januari 2015 w ordt het budget voor het buitenonderhoud van primair onderw ijsgebouw en overgeheveld van 

gemeenten naar schoolbesturen. Door het w etsvoorstel w orden schoolbesturen verantw oordelijk voor het 

buitenonderhoud en voor aanpassingen aan het gebouw . Dit betekent dat de gemeente geen financiele middelen 

meer hoeft te reserveren voor het onderhoud voor schoolgebouw en. Vanaf 2015 is hier in de voorziening 

"gemeentelijke accommodaties" al rekening mee gehouden. Voor 2014 w as nog een dotatie van € 190.000 geraamd 

voor onderhoud schoolgebouw en maar deze kan alsnog vrijvallen.  

Hierdoor kan de taakstelling van € 100.000 voor beheer accommodatie voor 2014 gerealiseerd w orden. Achtergrond 

van deze taakstelling w as om het beheer accommodaties (gemeentelijk vastgoed) bedrijfsmatiger te gaan 

aanpakken.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs   -190.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport     100.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -90.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -90.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W08 In de Algemene Uitkering is voor 2014 € 48.000 beschikbaar gesteld voor de combinatiefunctie (sport). In de 

begroting 2014 is ook €60.000 beschikbaar gesteld voor een sportcoach. Voor € 60.000 is een beschikking 

afgegeven aan de basisscholen in 2014, In 2014 is nog geen bestemming voor de € 48.000 en deze kan eenmalig 

vrijvallen in 2014.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport     -48.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -48.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -48.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W09 Er moeten nog w erkzaamheden plaats vinden aan de buitenhofvijver. Deze w orden niet meer in 2014 uitgevoerd. 

Derhalve w ordt nu via resultaatbestemming gevraagd om het begrote budget ad € 40.000 door te schuiven naar 

2015. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte     -40.000               -      40.000              -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -40.000               -      40.000                -                 -                 -    

 Mutatie reserves       40.000               -      -40.000              -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W10 In 2014 zijn een achterlader en 2 zijladers vervangen (Vuilnisw agens). Na aanbesteding bleek de aanschaf voor de 

achterlader € 1.500 hoger en daarmee is het krediet verhoogd tot € 167.400. De aanschaf van de 2 zijladers vielen per 

zijlader € 41.000 hoger uit en komen daarmee op € 241.000. De hogere kapitaallast w ordt verrekend met de 

egalisatiereserve reiniging. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -            15.632        15.274        14.916        14.558  

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten              -                 -            15.632        15.274        14.916        14.558  

 Mutatie reserves              -                 -          -15.632      -15.274      -14.916      -14.558  

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W11 Het doorlopen (bestemmingsplannen) en doorschuiven van activiteiten w aar door tijdgebrek niet of onvoldoende aan 

toegekomen is, betekent dat er minder geld is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om die activiteiten in 2015 te kunnen 

starten zullen de bijbehorende gelden uit 2014 eveneens meegenomen dienen te w orden, om in 2015 de mogelijkheid te 

hebben aan nieuw e activiteiten te kunnen beginnen. Dit bedrag w ordt begroot op € 77.000. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -77.000               -            77.000               -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -77.000               -            77.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves       77.000               -          -77.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W12 

Er zal geld overblijven omdat de uitw erking van de w oonvisie zonder grootschalige onderzoeken en/of kosten gepaard 

gaat. Met een restbedrag van 20.000 euro lijkt te kunnen volstaan. Rest kan terug naar reserve sociale w oningbouw .  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -68.000               -            20.000               -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -68.000               -            20.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves       68.000               -          -20.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W13 Omgevingsdienst: Over de afrekening 2013 is in 2014 € 46.000 terug ontvangen van de omgevingsdienst. Daarnaast 

heeft de Omgevingsdienst bezuinigingen gerealiseerd in 2014 à € 20.000. Het totaal € 66.000 kan vrij vallen aan de 

algemene middelen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -66.862               -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -66.862               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -66.862    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W14 

Betreft recreatiebeleid. Zoals in de bestuursrapportage beschreven w ordt € 20.000 ingezet ten behoeve van het 

recreatieplan. € 10.000 voor 2014 en via resultaatbestemming € 10.000 voor 2015. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       10.000               -      10.000              -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       10.000               -      10.000                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves       10.000               -      -10.000              -                 -                 -    

 Resultaat  20.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W15 

Ruimtelijke ordening: Voor de civieltechnische begeleiding W4 is door het Rijk een bijdrage betaald, vanuit de 

exploitatie is ook 3x € 50.000 vrijgemaakt voor deze begeleiding. Deze gelden zijn conform besluitvormig GIG in de 

reserve Egalisatie exploitatielasten gestort. De uitgaven in 2014 w orden nu geëgaliseerd met deze reserve.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       43.800               -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       43.800               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -43.800                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W16 

Conform raadsvoorstel 2010 w ordt € 27.000 uitgekeerd aan het project Meas voor Sociale Woningbouw .  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       27.000               -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       27.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -27.000                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W17 

De verkoop van rijbew ijzen blijf t in 2014 achter op de begrote baten. Met deze bestuursrapportage w ordt dit nadeel van € 

70.000 in de begrotingsw ijziging verw erkt. Voor de rijbew ijzen is sinds kort een verkoopprognose beschikbaar gesteld door 

Rijksdienst voor het w egverkeer. Deze laat zien dat in 2016 de verkopen achter blijven op de begroting en dat erin 2017 een 

piek in de verkoop is. De baten en lasten zijn op de prognose aangepast. Het blijf t een inschatting van baten en lasten.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -19.227        70.000          50.773        39.557        17.125        17.125  

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -19.227        70.000          50.773        39.557        17.125        17.125  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  50.773    50.773  39.557  17.125  17.125  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W18 

Zoals toegelicht in programma 6B van de bestuursrapportage w ordt de reserve voormalig personeel aangevuld met 

€ 331.789 uit de algemene reserve. En w ordt hiervan vervolgens € 95.362 gestort in de voorziening voormalig personeel.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       95.362               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       95.362               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves     236.427    -331.789                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W19 

De geldigheidsduur van de reisdocumenten is met ingang van 1 april 2014 gew ijzigd van 5 naar 10 jaar. De prijzen zijn per 

dezelfde datum aangepast. De rijksleges stegen van € 20,80 naar € 37,11. Deze stijging w as niet voorzien en niet begroot.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       40.000               -            40.000        40.000        40.000        40.000  

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       40.000               -            40.000        40.000        40.000        40.000  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  40.000    40.000  40.000  40.000  40.000  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W20 Voor het ontw ikkelen van het Serviceplein en de organisatieontw ikkeling is vanuit 2013 € 143.000 meegenomen. 

Hiervan is op dit moment € 42.000 nog niet besteed. De taken die nog uitgevoerd moeten w orden zijn, het meten van 

de bereikbaarheid, pr w ebsite, cultuuromslag, inrichting besturing, advies processen en klantonderzoek. Deze taken 

schuiven door naar 2015. Totaal verw achte kosten in 2015 € 60.000. Voorgesteld w ordt om van het Directiebudget € 

60.000 nu vast te bestemmen zodat het ingezette traject in januari doorgang kan vinden. In 2015 w ordt gestart met 

kw artiermakers om de organisatieontw ikkeling vorm en inhoud te geven. Ook hier is extra budget voor nodig. Omdat 

het Directie budget in 2014 niet volledig besteed gaat w orden, w ordt nu voorgesteld om € 40.000 te bestemmen voor de  

kw artiermakers zodat ook zij in januari kunnen starten.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid   -100.000               -          100.000               -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -100.000               -          100.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves     100.000               -        -100.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W21  In 2014 zijn er extra inhuurkosten gemaakt voor de tijdelijke  vervanging van medew erkers binnen de afdeling 

concernzaken. Voor een bedrag van € 38.469 kan dekking gevonden w orden uit extra ontvangen vergoedingen en 

uitkeringen als gevolg van detacheringen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       38.469      -38.469                 -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       38.469      -38.469                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W22 Servicepunt71 heeft het beoogde inkoopresultaat gehaald. De hier tegenoverstaande taakstelling € 373.000 kunnen 

w ij echter niet ten laste van dit resultaat in de begroting verw erken. Dit komt doordat de meeste inkoopvoordelen 

behaald zijn op de reiniging. Omdat de reiniging verrekend w ordt met de reserve kan dit voordeel niet ten gunste van 

de taakstelling w orden geboekt. Daarnaast staat er nog een Algemene taakstelling van € 100.000 w elke w ordt 

ingelost door onderschrijdingen op diverse budgetten binnen de programma's. Deze taakstelling w ordt in deze 

begrotingsw ijziging afgeboekt. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     474.030               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     474.030               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  474.030    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W23 Met Servicepunt71 is in 2014 de afspraak gemaakt om een aantal nieuw e diensten te leveren w aaronder het 

Contractbeheer, -registratie en management en een versteviging van het Verzekeringsdomein. Daarnaast is er 

meerw erkovereenkomst gesloten voor AO/IC. En er is door de deelnemende gemeenten gezamenlijk besloten om 

een bijdrage te leveren aan het programma doorontw ikkeling van Servicepunt71, aan de communicatiefunctie en 

een vergoeding voor Flexpunt71. Deze laatste tw ee zijn al ingegaan in 2013 maar pas gefactureerd in 2014. Al deze 

activiteiten leidt in 2014 tot een tekort van € 162.000. In die gevallen w aar er sprake is van structurele meerkosten - 

onder meer voor de levering van nieuw e diensten - is er voor 2015 en verder hiermee al rekening gehouden in de 

kadernota. 

Tegenover dit tekort staat een voordeel van € 50.000 doordat de Juridische kosten en de w erving en selectiekosten 

voor 2014 incidenteel lager zijn dan w aar in de begroting rekening mee gehouden w as. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     112.000               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     112.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  112.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W24 Er is een voordeel behaald op het programma 6D brandw eer. Dit voordeel is ontstaan door: 

- 31.000 voordeel afrekening conform jaarrekening brandw eer 2013 

- 36.000 voordeel op de bijdrage aan regionale brandw eer voor 2014 

- 3.290 afboeken taakstelling. Er stond nog een taakstelling op samenw erkingsverbanden deze w ordt nu ten 

laste van het bovengenoemde voordeel geboekt. 

- Totaal voordeel € 63.710. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -63.710               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -63.710               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -63.710    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W25 

Hier w orden de ontvangen subsidies € 194.231 voor bodemsanering geboekt. Omdat deze gelden niet in de nabije 

toekomst doorbetaald w orden is nu het voorstel om deze gelden in de reserve Egalisatie exploitatielasten te storten 

en te oormerken. Aan deze subsidie is geen terugbetalingsverplichting meer verbonden. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -      -194.232                 -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten              -      -194.232                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves     194.232               -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W26 

De post onvoorzien is nog niet gebruikt in 2014. We boeken het budget nu w eg ten gunste van de algemene taakstelling.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen     -55.183               -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -55.183               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -55.183    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W27 De geraamde inkomsten voor lichtbakken en billboards w orden niet gerealiseerd. Voor de exploitatie van de 

lichtmastreclame is een nieuw e overeenkomst aangegaan. Hierbij zijn de bestaande overeenkomsten opgezegd en moet de 

nieuw e exploitant nieuw e klanten acquireren. Zijn verw achting is dat de inkomsten de komende jaren zullen stijgen. 

Tegenover dit nadeel staat een extra inkomst op het dividend van Alliander en BNG. Per saldo levert dit een voordeel op van 

€ 222.350 voor 2014, voor 2015 en verder w ordt vooralsnog alleen het nadeel van de inkomsten op de lichtbakken en 

billboards opgenomen en nog geen voorschot genomen op het toekomstig resultaat van Alliander en BNG. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -      -222.350          40.000        35.000        35.000        35.000  

 Saldo van baten en lasten              -      -222.350          40.000        35.000        35.000        35.000  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -222.350    40.000  35.000  35.000  35.000  

 voordeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W28 

Verw erking meicirculaire 2014 cf brief aan Raad Z/14/002950/5158. Daarnaast is een korting op de algemene uitkering in 

verband met e-books doorgevoerd op het product bibliotheek. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs     140.444               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen         5.099               -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -        -14.478      -16.685      -18.847  

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -      -203.849                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     145.543    -203.849                 -        -14.478      -16.685      -18.847  

 Mutatie reserves       58.306               -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  -14.478  -16.685  -18.847  

 neutraal   neutraal voordeel voordeel voordeel 
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W29 Er is een voordeel op de personele kosten van € 140.000 

Afdeling Beleid, voordeel € 50.000: 

Op de vacatures en inhuur is zeer spaarzaam ingehuurd in 2014. Voor de 3D transities zou inhuur nodig gew eest zijn maar 

door detacheringen en zw angerschap en een coördinator Sociaal w ijkteam moesten vier medew erkers w orden vervangen en 

ingew erkt. Waardoor inhuur niet te managen w as in relatie tot het inw erken van de nieuw e medew erkers en het uitvoeren 

van o.a. de 3D w erkzaamheden. Dit heeft w el geleid tot lastenverzw aring bij de medew erkers, w aardoor inhuur in 2015 te 

verw achten valt. De ruimtelijke projecten zijn geleid door eigen medew erkers. Voor   2014 kan eenmalig een voordeel 

ingeboekt w orden. In 2015 zullen de vacatures (zoals o.a. benoemd in de paragraaf 3D van de begroting) verder ingevuld 

w orden. De loonkosten zijn van de producten afgeboekt w aar de grootste onderschrijdingen zijn ontstaan in 2014. 

Afdeling Gemeentewerken, voordeel € 55.000 

Binnen gemeentew erken is voor dit jaar op vacatures en inhuur eveneens spaarzaam ingehuurd. Dit betekent dat voor 2014 

eenmalig een voordeel ingeboekt kan w orden. Daarnaast heeft er in 2013 en 2014 inzet van kantinepersoneel 

plaatsgevonden binnen Leiden. Deze kosten (ad € 25.000) zullen dit jaar nog gefactureerd w orden aan Leiden.  

Afdeling Directie, voordeel € 35.000 

Binnen de directie is een voordeel doordat een vacature niet volledig is ingevuld en doordat een medew erker gedetacheerd 

is naar Holland Rijnland. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte     -75.000               -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -50.000      -15.000                 -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -140.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -140.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

        W30 
Diverse posten kleiner dan € 15.000. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs       -4.104               -            -4.185        -4.267        -4.348        -4.429  

 2 - Werk en Inkomen       11.331      -11.331                 -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -15.000               -      15.000              -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid         9.684               -              9.684          9.684          9.684          9.684  

 7 - Grondontw ikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten         1.911      -11.331    20.499          5.417          5.336          5.255  

 Mutatie reserves       15.000               -      -15.000              -                 -                 -    

 Resultaat  5.580    5.499  5.417  5.336  5.255  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 
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TOTAAL Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderw ijs   -939.568      -30.000        -52.851      -53.145      -53.437      -53.730  
 2 - Werk en Inkomen       77.430      -11.331                 -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport     118.000               -                   -         -14.478       -16.685       -18.847 

 4 - Beheer openbare ruimte   -115.000               -            55.632        15.274        14.916        14.558  

 5 - Ruimtelijk beleid   -146.062               -      122.000               -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     511.608        16.531        200.457        89.241        66.809        66.809  
 7 - Grondontw ikkeling              -      -194.232                 -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen     -55.183      178.954          40.000        35.000        35.000        35.000  

 Saldo van baten en lasten   -548.775      -40.078    365.238 71.892 46.603 43.790 

 Mutatie reserves     848.340    -186.577      -277.632      -15.274      -14.916      -14.558  

 Totaal resultaat 72.910    87.606 56.618 31.687 29.232 

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op ……….2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken 

Concernbeleid 

 Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp:  bestuursrapportage 2e 

kwartaal inclusief 

begrotingswijziging 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 inzake de tweede bestuursrapportage 

vast te stellen; 

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

3. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 1 van € 200.000 

naar € 241.000; 

4. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 2 van € 200.000 

naar € 241.000; 

5. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210744 Geesink achterlader van € 

150.000 naar € 165.900. 

 

 

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 tweede bestuursrapportage 2014. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

*Z000D7C2E7
D* 
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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 

1.1/2.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

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

raadsbesluit. 

 

3.1/4.1/5.1 Voorkomen begrotingsonrechtmatigheid 

De uitgaven op het krediet zijn hoger uitgevallen dan vooraf was voorzien. De extra 

kapitaallasten die dit tot gevolg heeft, € 15.000 voor de drie kredieten tezamen, 

kunnen worden opgevangen binnen de begrote budgetten van het programma. In 

begrotingswijziging W10 ziet u deze mutatie terug. Om begrotingsonrechtmatigheid 

te voorkomen is formele verhoging van het krediet noodzakelijk. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor de verschillende jaren.  
 

Jaar Saldo voor Mutatie 2e 
bestuursrapportage 

Saldo na  

2014 € 12.910 voordelig € 72.910 nadelig € 60.000 nadelig 
2015 0  € 87.606 nadelig € 87.606 nadelig 

2016 0 € 56.618 nadelig € 56.618 nadelig 
2017 0 € 31.687 nadelig € 31.687 nadelig 

2018 0 € 29.232 nadelig € 29.232 nadelig 
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Het tekort voor 2014 zal naar verwachting naar het einde van het jaar nog worden 

ingelopen doordat er diverse kleine onderschrijdingen zijn, die nu nog niet zijn 

ingezet. De nadelen voor de volgende jaren zullen worden meegenomen bij het 

opstellen van de financiële kadernota 2016-2019. 

 

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/14/003030/13734 tweede bestuursrapportage 2014 
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp: laatste begrotingswijziging 2014    

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/000897/15033 d.d. 18 

november 2014; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 8 december 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. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z003056AAF
B* 
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W1

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 31.753       -            107.022     73.944       -14.529      -48.649   

2 - Werk en Inkomen 66.354       -            33.818       -149.951    -324.520    -464.990 

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

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -1.531        -1.533        -1.524        -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -113.629    -48.446      149.620     265.828     310.060  

Saldo van baten en lasten 98.107       -113.629    90.863       72.080       -74.745      -203.579 

Mutatie reserves 15.522       -            -90.863      -72.080      74.745       203.579  

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W2

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 -            -180.203    -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -180.203    -            -            -            -         

Mutatie reserves 180.203     -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal nadeel neutraal neutraal neutraal neutraal

W3

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 -            -50.000      -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -50.000      -            -            -            -         

Mutatie reserves 50.000       -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

Algemene uitkering maatstaven en eenheden

-Naar aanleiding van specificaties van het ministerie van Binnenlandse zaken over de afgelopen jaren (2012-2013), wordt op dit 

moment een voordeel van € 100.000 verwacht. Dit bedrag wordt gestort in de behoedzaamheidsreserve. 

- Bij de begroting wordt gerekend met eigen aannames voor de verschillende maatstaven van de algemene uitkering. Gedurende het 

jaar wordt overgegaan naar de aantallen die door het CBS vastgesteld zijn. Deze omslag is nu op basis van de septembercirculaire 

berekend. En levert een voordeel van € 80.203. Dit bedrag wordt eveneens gestort in de behoedzaamheidsreserve.

2014

2015 2016 2017 2018

2018

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

20182017

Verwerking Algemene uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2014

- De septembercirculaire 2014 laat voor het lopende jaar een voordeel zien ten opzichte van de meicirculaire. Voor 2015 laat deze 

circulaire een nadeel zien, in de latere jaren is dit een voordeel. Deze bedragen zullen worden onttrokken uit / toegevoegd worden aan 

de Behoedzaamheidsreserve Algemene uitkering. De eindelijke uitkering over 2014 is pas in 2015 definitief, het blijft hierdoor een 

onzekere factor. Over de uitwerking van de septembercirculaire is een separate brief aan u gezonden.

Voorziening Pensioenoverdrachten

Jaarlijks wordt het saldo van de voorziening Pensioenoverdrachten wethouders vergeleken met de actuariele berekening met 

betrekking tot deze pensioenen. Op basis van deze nieuwe berekeningen moet € 50.000 van het opgebouwde saldo vrijvallen. Deze 

vrijval wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. In de voorziening zijn de pensioenen opgenomen met een overdrachtsrisico. Het 

gaat hier om de huidige wethouders en de wethouders met (deel)wachtgeld.

2015 2016

Resultaat 0

neutraal

2014
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W4

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -1.610        -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen 6.798         -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport 29.911       -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte 139.402     -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid 13.615       -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -147.023    -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling 3.825         -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -44.918      -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -            -            -            -            -         

Mutatie reserves -            -142.578    -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W5

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 133.870     -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen 12.014       -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport 1.250         -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -3.588        -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -52.151      -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -86.349      -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -989           -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten 4.057         -            -            -            -            -         

Mutatie reserves -            -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W6

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -21.863      -            

2 - Werk en Inkomen -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -48.769      -            

4 - Beheer openbare ruimte -55.134      -            

5 - Ruimtelijk beleid -12.607      -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 25.297       -            

7 - Grondontwikkeling 771            -            

Algemene Dekkingsmiddelen 11.055       -            

Saldo van baten en lasten -101.250    -            -            -            -            -         

Mutatie reserves 125.059     -75.222      

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

2016 2017 2018

Uren gemeentewinkel

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Gemeentewinkel zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en vergeleken 

met de begroting. Doordat veel meer uren zijn geschreven op reiniging - met name door de BOA's - is er een voordeel in de exploitatie 

van € 142.578.

Uren Beleid

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Beleid zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en vergeleken met de 

begroting. Dit levert geen groot voor of nadeel op maar wel verschillen tussen de programma's. Mede in verband met de 

3Decentralisaties zijn wij een stijging bij programma 1.

2018

Resultaat -142.578 

voordeel

2014

2015 2016 2017

2014

2015

Resultaat -51.413 

voordeel

Resultaat 4.057

nadeel

Uren gemeentewerken

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Gemeentewerken zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en 

vergeleken met de begroting. Voor zover het uren betreft met betrekking tot reiniging en riolering wordt uiteraard een mutatie gedaan 

met de reserves reiniging en riolering.

2014

2015 2016 2017 2018
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W7

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 -            -179.600    -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W8

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 -227.556    -152.691    -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

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

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -227.556    -152.691    -            -            -            -         

Mutatie reserves -115.627    445.874     -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 142.150     -            107.022     73.944       -14.529      -48.649   

2 - Werk en Inkomen 85.166       -            33.818       -149.951    -324.520    -464.990 

3 - Kunst, Cultuur en Sport -17.608      -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -146.876    -152.691    -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -51.143      -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -208.075    -50.000      -1.531        -1.533        -1.524        -         

7 - Grondontwikkeling 3.607         -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -33.863      -293.832    -48.446      149.620     265.828     310.060  

Saldo van baten en lasten -226.642    -496.523    90.863       72.080       -74.745      -203.579 

Mutatie reserves 255.157     48.474       -90.863      -72.080      74.745       203.579  

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Resultaat -50.000 

voordeel

Reiniging en riolering

Bij de producten reiniging en riolering wordt jaarlijks een afrekening gemaakt met de bijbehorende egalisatiereserve. Hierbij wordt het 

verschil tussen de uitgaven en de inkomsten met de reserve verrekend. Tot de uitgaven wordt naast de werkelijke uitgaven ook 

rekening gehouden met overhead en BTW. Overhead is afhankelijk van het werkelijk aantal bestede uren. De BTW is afhankelijk van 

de werkelijke uitgaven met BTW. Indien het totaal van deze overhead en BTW wijzigt ten opzichte van de begrote bedragen levert dit 

een voor of nadeel op in exploitatie. Andere jaren werd dit veelal pas duidelijk bij het opstellen van de jaarrekening en werd dit kenbaar 

gemaakt bij het 'veegbesluit'. Nu is vooruitlopend op het jaarrekeningtraject al een nieuwe inschatting gemaakt van BTW en overhead. 

En komt dit naar verwachting uit op een voordeel. Hierdoor valt nu € 50.000 vrij ten gunste van de algemene middelen.

2014

2015 2016 2017 2018

Resultaat -179.600 

voordeel

Aanbestedingsvoordeel Boomgaardlaan

Op de aanbesteding van de 2e fase aanleg Boomgaardlaan binnen het project Weteringpark is een inkoopvoordeel gerealiseerd.

In de exploitatiebegroting 2014 was een taakstelling opgenomen van € 373.000. Vanwege het uitblijven van inkoopvoordelen in 2014 

(behalve op Reiniging en Riolering) is de taakstelling bij de bestuursrapportage afgeboekt t.l.v. de algemene middelen. Dit 

inkoopvoordeel wordt nu toegevoegd aan de algemene middelen. Aangezien het project Weteringpark nog niet is afgerond wordt 

voorgesteld om dit inkoopvoordeel op de 2e fase aanleg Boomgaardlaan nu uit de reserve W4 te onttrekken, en ten gunste van de 

algemene middelen te brengen. Bij het afsluiten van het project Weteringpark vloeit tenslotte dit voordeel weer in de reserve W4.

2014

2015 2016 2017 2018

20182016 2017

Totaal resultaat -419.534 

voordeel

2014

2015
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 december 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp:  Laatste begrotingswijziging 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

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

2. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

3. 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 vastgesteld. Begin november 

2014 is de primitieve begroting 2015-2018 vastgesteld. Conform het BBV worden 

wijzigingen op deze begroting aan u voorgelegd ter vaststelling. Met deze laatste 

begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren 

2014-2018 bijgesteld. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Verwerking septembercirculaire 2014 

- Bijstellen voorziening overdracht wethouderspensioenen 

- Bijstellen urenverdeling over de producten 

- Aanbesteding boomgaardlaan 

- Herberekening reiniging en riolering 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014 is in november 2013 vastgesteld. 

 De primitieve begroting 2015-2018 is in november 2014 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting. 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

*Z003055AAA
0* 
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Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo bijgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het jaarrekening resultaat 2014 kan afwijken van de prognose. 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting van 2014. Bij het 

afronden van het boekjaar en het opstellen van de jaarrekening kunnen zich nog 

wijzigingen voordoen in het saldo van 2014. Pas na de controle van de jaarrekening door 

de accountant is er sprake van een definitief jaarrekening resultaat. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat: 
Jaar Saldo voor Mutatie deze 

begrotingswijziging 
Saldo na  

2014 € 60.000 nadelig € 419.534 voordelig €  359.534 voordelig 
2015 € 87.606 nadelig € 0 neutraal € 87.606 nadelig 
2016 € 56.618 nadelig € 0 neutraal € 56.618 nadelig 
2017 € 31.687 nadelig € 0 neutraal € 31.687 nadelig 
2018 € 29.232 nadelig € 0 neutraal € 29.232 nadelig 

  
8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/14/000897/15035 concept raadsbesluit 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 16-9-2014 

Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en w ethouders d.d. 18 november 2014; nr 4 

gelet op het bepaalde in art ikel 149 van de Gemeentew et;             

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 
 
 

Artikel I  
 

A. Artikel 1:1, sub i, Begripsbepalingen, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 
 
 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 
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f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemen bepalingen omgevingssrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

 
Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij enkele verschrijvingen worden gecorrigeerd. 
 
B. Artikel 1.2, lid 3, Beslistermijn, wordt als volgt gewijzigd:  
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:2  
 

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op 
een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing binnen acht weken na de datum 
van ontvangst van de aanvraag. 

 
2. Het bestuursorgaan kan, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 

 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 
 
 

Artikel 1:2  
 
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op 
een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing binnen acht weken na de datum 
van ontvangst van de aanvraag. 

 
2. Het bestuursorgaan kan, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11, lid 2, aanhef en onder 1°. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 
 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 
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artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 
 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 
 

artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 

 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 

 
Toelichting:  Het betreft een technische wijziging, waarbij nu nauwkeuriger wordt aangegeven 
naar welk deel van artikel 2:11 wordt verwezen.  

C. Artikel 2:10, lid 5, sub c, het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de 
publieke functie ervan, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. het beoogde gebruik schade toebrengt 
aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het 
doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
 
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
 
 
 

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. het beoogde gebruik schade toebrengt 
aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het 
doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
 
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
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3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college; 
 
d. mobiele kranen die maximaal een 
dagdeel op de openbare weg worden 
geplaatst en waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

Toelichting: Tot op heden was voor het plaatsen van een mobiele kraan een 
omgevingsvergunning vereist. Omdat dergelijke vergunningen heel vaak worden aangevraagd, 
is het voor de praktijk handiger om het plaatsen van kleinere mobiele kranen, waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn, meldingplichtig te maken. Grotere kranen, waarbij 
wegafsluitingen wel noodzakelijk zijn, blijven vergunningplichtig. 
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D. Artikel 2:24,  Begripsbepaling, wordt als volgt gewijzigd: 
 
 

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste 
lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 
5:22 van deze verordening; 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 
2:39 van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

3. Een klein evenement: 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste 
lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 
5:22 van deze verordening; 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 
van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

f. een straatfeest; 
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a. een straatfeest; 

b. een buurtbarbecue; 

c. een ballonnenwedstrijd tot 1000 ballonnen. 

 

g. een buurtbarbecue; 

h. een ballonnenwedstrijd. 

3. In deze afdeling worden de volgende 
categorieën evenementen onderscheiden: 

a. een A-evenement: een laag risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving en geen impact op het 
verkeer en hulpverleningsdiensten. Het 
maximum aantal bezoekers is [100] en het 
evenement duurt maximaal [2] dagdelen. 
Het betreft evenementen zonder 
versterkte geluidsproductie of 
wegafsluitingen. 

b. een B-evenement: een gemiddeld risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving, het verkeer en 
hulpverleningsdiensten. Het maximum 
aantal bezoekers is 500 en het evenement 
duurt maximaal 5 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 60 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object. De 
burgemeester kan ontheffing verlenen van 
de maximale geluidsproductie tot een 
maximum van 80 dBA. 

c. een C-evenement: een hoog risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
grote impact op het woon- en leefklimaat 
in de gemeente en/of sprake is van 
regionale gevolgen voor het verkeer en de 
hulpverleningsdiensten. Het evenement 
duurt maximaal 12 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 80 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object.  
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Toelichting 
Het evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid tussen 
evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen meldingplichtig waren) 
bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit legesoogpunt. In de huidige 
tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) evenementen – hoe groot of klein 
ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken dat voor een aantal ( kleinere ) 
evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  vergunningverlening werd 
overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een evenementenvergunning voor lokale, 
niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren wat betreft het aspect niet commercieel of 
non profit. 
 
Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 
onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, met 
elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling zich 
beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning aanvraag 
kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2015, met 
Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de vrijstellingsbepaling doen en 
voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de gewijzigde evenementen 
indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
 
Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu onder 
de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar er kan met 
een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een beperkte impact 
op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel vergunningplichtig zijn gelet op de 
duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare weg. Voor B-evenementen geldt in 
beginsel een maximale geluidsproductie tot [..] dBA. Een C-evenement is een evenement met 
een grote impact op het woon- en leefklimaat in de gemeente met mogelijk regionale gevolgen 
voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in 
de gemeente Leiderdorp niet zo vaak voor. Het is denkbaar dat voor sommige evenementen 
die qua duur, aantal bezoekers en locatie als B-evenement moeten worden beschouwd, een 
hogere geluidsproductie gewenst is. Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-
evenement moeten worden aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing 
verlenen van de maximale geluidsproductie. 
 

E. Artikel 2:25, Evenement en klein evenement, wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

Artikel 2:25 Evenement en klein evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. Met een kennisgeving kan worden 
volstaan voor een klein evenement, indien: 
 
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 
dan 75 personen; 
 
 

Artikel 2:25 Evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. In afwijking van het eerste lid, kan voor 
A-evenementen met een kennisgeving 
worden volstaan. 
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het evenement tussen 08.00 uur en 23.00 
uur plaatsvindt; 
 
er geen muziek ten gehore wordt gebracht 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur; 
 
het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, 
(brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormt voor het 
verkeer en de hulpdiensten; 
 
slechts kleine objecten worden geplaatst met 
een oppervlakte van minder dan 10 
vierkante meter; 
 
bij een ballonnenwedstrijd niet meer dan 
1000 ballonnen worden opgelaten; 
 
de organisator binnen 10 werkdagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan de 
burgemeester in kennis heeft gesteld. 
 
3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen ten 
aanzien van het tweede lid. 

3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen 
voor het organiseren van evenementen 
als bedoeld in deze afdeling. 

 
Toelichting 
Zie ook de toelichting onder art. 2.24. Inhoudelijk is dit artikel beperkt gewijzigd. Waar voorheen 
bij kleine evenementen met een kennisgeving kon worden volstaan geldt dit nu voor A-
evenementen. Ingevolge het oude lid 4 kon het college alleen nadere regels stellen ten aanzien 
van kleine evenementen. Het is in het kader van de nieuwe evenementen-indeling wenselijk 
dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van alle categorieën evenementen. 
Daarmee behoudt het college de mogelijkheid om – in het algemeen of voor specifieke 
gevallen – evenementenbeleid vast te stellen. Het vierde lid is hierop aangepast. 
 

F. Artikel 2:39, lid 2, Speelgelegenheden, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst 
Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 
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1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: een voor het publiek 
toegankelijke gelegenheid waar 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze 
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt 
geboden enig spel te beoefenen, waarbij 
geld of in geld inwisselbare voorwerpen 
kunnen worden gewonnen of verloren. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Justitie of de Kamer van Koophandel 
bevoegd is vergunning te verlenen; 

speelgelegenheden waar de mogelijkheid 
wordt geboden om het kleine kansspel als 
bedoeld in artikel 7c van de Wet op de 
kansspelen te beoefenen, of te spelen op 
speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van 
de Wet op de kansspelen, of de handeling 
als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet 
op de kansspelen te verrichten. 

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

indien naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in 
de omgeving van de speelgelegenheid of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig worden beïnvloed door de exploitatie 
van de speelgelegenheid; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 

1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: een voor het publiek 
toegankelijke gelegenheid waar 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze 
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt 
geboden enig spel te beoefenen, waarbij 
geld of in geld inwisselbare voorwerpen 
kunnen worden gewonnen of verloren. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Veiligheid en Justitie of de Kamer van 
Koophandel bevoegd is vergunning te 
verlenen; 

speelgelegenheden waar de mogelijkheid 
wordt geboden om het kleine kansspel als 
bedoeld in artikel 7c van de Wet op de 
kansspelen te beoefenen, of te spelen op 
speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van 
de Wet op de kansspelen, of de handeling 
als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet 
op de kansspelen te verrichten. 

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

indien naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in 
de omgeving van de speelgelegenheid of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig worden beïnvloed door de exploitatie 
van de speelgelegenheid; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 

 
Toelichting: 
Het betreft hier een technische wijziging. De tekst is aangepast naar de huidige naam van het 
ministerie. 
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G. Artikel 2:48, Verboden drankgebruik, wordt als volgt gewijzigd:   
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

1. Het is verboden op een openbare plaats, 
die deel uitmaakt van een door het college 
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank 
te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes 
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij 
zich te hebben. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor: 

a. een terras dat behoort bij een 
horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Drank en Horecawet. 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

1. Het is voor personen die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt verboden op 
een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor: 

a. een terras dat behoort bij een 
horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Drank en Horecawet. 

Toelichting  
Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 is het voor jongeren onder de 
achttien sowieso verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een 
‘dubbel’ verbod ontstaat, waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, 
is nu ingevoegd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen boven de achttien. 

 

H. Artikel. 3:5, lid 2, onder c, tweede gedachtestreepje, Gedragseisen exploitant en beheerder, 

wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 
 
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 
 
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 
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2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 
en 30b van de Wet op de kansspelen; 
 
 

 
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 
en 30b van de Wet op de kansspelen; 
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- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 
 
 
 

- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 

 

Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verouderde verwijzing naar het Wetboek van 
Strafrecht is gecorrigeerd.  
 
I.  Artikel 5:9, lid 1, Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen, wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst  
 

Nieuwe tekst  

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een 
voor bewoning of ander dagelijks gebruik 
bestemd gebouw op zodanige wijze dat 
daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hun anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd die 
nodig is voor en gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij 
een voor bewoning of ander dagelijks 
gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze 
dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hen anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd 
die nodig is voor en gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 

 
Toelichting  
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verschrijving wordt gecorrigeerd.  

 
 

J. Aan artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen, wordt een vierde lid toegevoegd: 
 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 
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2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 

 
2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 
4. In afwijking van het eerste lid kan voor 
een inzameling gehouden door een 
organisatie met een CBF-Keur, een CBF-
Certificaat of een door het CBF verstrekte 
Verklaring van geen bezwaar met een 
kennisgeving worden volstaan.  
 
 

 
Toelichting 
Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke kring) 
een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de inzamelende 
organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en in dat kader aan 
strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie vervolgens een 
gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de aanvraag slechts aan het 
advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite overbodig en daarom is besloten 
de collectevergunning voor CBF-geregistreerde organisaties te laten vervallen. Om zicht te 
blijven houden op de inzamelingen binnen de gemeente en om te kunnen bepalen of 
inzamelingen in tijd enigszins gespreid zijn, dienen de betreffende organisaties wel een 
melding te doen. Bovendien kan de gemeente dan rekening houden met dergelijke 
inzamelingen bij het verlenen van een vergunning voor niet-CBF-geregistreerde organisaties. 

 

Artikel II   
Aanvragen die in behandeling zijn genomen en waarop nog niet is beschikt bij de 
inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld met inachtneming van dit besluit.  
 
Artikel III 
De in artikel I onder A t/m I voorgestelde wijzigingen worden opgenomen in de geconsolideerde 
versie van de  APV 2014 . 
 
Artikel IV  
Bijlage I  Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014, met 
daarin opgenomen de in Artikel III genoemde wijzigingen van de APV 2013, wordt vastgesteld 
als Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014. 
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Artikel V 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 . 
 

 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 8 december 2014 , 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewinkel Vergunningen 

en Handhaving 

 Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp:  aanpassing APV  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Ontwerp wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2013 vaststellen 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De APV is vanouds het geëigende instrument om aan te geven welke geboden en 

verboden gelden voor het gebruik van de openbare ruimte en voor het gebruik van 

privé ruimten die uitstraling hebben op de openbare ruimte.  

De onderhavige wijziging van de APV komt enerzijds voort uit de aanpassing van de 

evenementenparagraaf in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2014, 

en anderzijds uit de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening 

van de APV. 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zie onder 1.a In het kort  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 -Zie onder 3. Argumenten 

          - Regelgevingsbeleid en methodiek wijzigingsverordening 

In de publicatie “100 ideeën voor de gemeentelijke regelgeving” heeft de VNG aangeraden 

een wijzigingsverordening anders op te zetten. Een klassieke wijzigingsverordening is vaak 

moeilijk te lezen en te begrijpen. Via de opzet van twee kolommen waarin de bestaande 

tekst en de nieuwe tekst naast elkaar staan, is goed te lezen en te begrijpen wat de inhoud 

en de bedoeling van de wijziging is.  

Na het vaststellen van de wijzigingen wordt de geconsolideerde verordening, dus de 

volledige tekst met daarin aangebracht de wijzigingen, vastgesteld.  De integrale versie 

van de vastgestelde en bekendgemaakte regelgeving wordt  gepubliceerd in de 

CVDR/Overheid.nl .   

 

*Z00325D897
3* 
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De VNG heeft de aangesloten gemeenten geattendeerd op de wijzigingen in de  

regelgeving en de ervaringen met de gedereguleerde APV. De keuze voor de uit  te  

voeren aanpassingen is aan de gemeente. Zij kan zorgdragen voor aanpassingen die  

aansluiten bij de plaatselijke ervaringen en het lokale APV toezicht en handhavingskader.    

 

2 Beoogd effect 

Voor een juist gebruik van het openbaar gebied, de uitvoering van het toezicht en de 

handhaving van de APV voorschriften en bepalingen is het van belang dat zij consequent 

en effectief kunnen worden gehanteerd. Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en 

aanpassingen nodig.   

 

3 Argumenten 

Het evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid 

tussen evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen 

meldingplichtig waren) bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit 

legesoogpunt. In de huidige tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) 

evenementen – hoe groot of klein ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken 

dat voor een aantal ( kleinere ) evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  

vergunningverlening werd overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een 

evenementenvergunning voor lokale, niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren 

wat betreft het aspect niet commercieel of non profit. 

 

Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 

onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, 

met elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling 

zich beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning 

aanvraag kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de 

Legesverordening 2015, met Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de 

vrijstellingsbepaling doen en voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de 

gewijzigde evenementen indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
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Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu 

onder de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar 

er kan met een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een 

beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel 

vergunningplichtig zijn gelet op de duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare 

weg. Voor B-evenementen geldt in beginsel een maximale geluidsproductie tot 60 dBA. 

Een C-evenement is een evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat in 

de gemeente met mogelijk regionale gevolgen voor het verkeer en de 

hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in de gemeente 

Leiderdorp niet zo vaak voor. 

Het is denkbaar dat voor sommige evenementen die qua duur, aantal bezoekers en locatie 

als B-evenement moeten worden beschouwd, een hogere geluidsproductie gewenst is. 

Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-evenement moeten worden 

aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing verlenen van de 

maximale geluidsproductie. 

 

Ingevolge het huidige artikel 2:48, is het verboden voor eenieder om op een openbare 

plaats alcoholhoudende drank te gebruiken. Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet 

per 1 januari 2014 is het echter voor jongeren onder de achttien sowieso verboden om 

alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een ‘dubbel’ verbod ontstaat, 

waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, dient de huidige 

bepaling zo te worden gewijzigd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen 

boven de achttien. 

 

Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke 

kring) een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de 

inzamelende organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en 

in dat kader aan strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie 

vervolgens een gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de 

aanvraag slechts aan het advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite 

overbodig en daarom is besloten de collectevergunning voor CBF-geregistreerde 

organisaties te laten vervallen. Om zicht te blijven houden op de inzamelingen binnen de 

gemeente, dienen de betreffende organisaties wel een melding te doen. 
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Voor het plaatsen een mobiele kraan op gemeentegrond was in alle gevallen een 

omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunningprocedure is, in gevallen waarbij 

voor de plaatsing van de kraan geen weg wordt afgesloten en dus weinig invloed op de 

omgeving heeft, veel te uitgebreid en te langdurig om een plaatsing te vergunnen. Indien 

met het plaatsen van de kraan geen wegen worden afgesloten kan men voortaan volstaan 

met een melding. Door het melden van de activiteit kan de plaatsing van de kraan worden 

getoetst op (verkeers-)veiligheid. Indien er een weg wordt afgesloten dient men nog steeds 

een omgevingsvergunning aan te vragen aangezien de toetsing hiervan meer tijd in beslag 

neemt en de plaatsing van de kraan grote invloed heeft op de leefomgeving. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       nvt 

 
5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie  
De VNG attendeert gemeenten op de wijzigingen in de  regelgeving en de ervaringen met 

de gedereguleerde APV. De keuze voor de uit  te  voeren aanpassingen is aan de 

gemeente. Zij kan zorgdragen voor aanpassingen die  aansluiten bij de plaatselijke 

ervaringen en het lokale APV toezicht en handhavingskader. Voorts kunnen 

ontwikkelingen in de jurisprudentie en de eigen ervaring aanleiding geven tot het 

aanpassen van de APV. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 

 
 
Bijlagen:  

 Ontwerp wijzigingsverordening APV 2013, RBS  

 Bijlage I Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 
2014  

 Model APV verordening  VNG 2013 
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 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: Begrotingswijziging o.b.v. Nota 

minimabeleid 2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel Z/14/006989/15800; 

gelet op de verplichting deze nota op te stellen in het kader van de Participatiewet; 

b e s l u i t: 

1. Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  
 

2. Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B naar 
programma 2A. 
 

3. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de 
wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit zoals hieronder weergegeven.  

 
  Programma 2014   

2015 2016 2017 2018 Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -       -216.000   -266.000   -266.000   -266.000  

2 - Werk en Inkomen            -               -        272.475    266.000    266.000    266.000  

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            -               -          56.475             -               -               -    

Mutatie reserves            -               -         -56.475             -               -               -    

 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op "datum raadsvergadering" , 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen  

*Z0029B486A
F* 
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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 
Onderwerp: Nota minimabeleid 2015  

 
 

 Aan de raad.  

 
 
 

Beslispunten 
1. Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  

 
2. Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 

maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B naar 
programma 2A. 
 

3. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de wijziging 
van het meerjarenbeeld van dit besluit zoals hieronder weergegeven.  

 
  Programma 2014   

2015 2016 2017 2018 Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -       -216.000   -266.000   -266.000   -266.000  

2 - Werk en Inkomen            -               -        272.475    266.000    266.000    266.000  

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            -               -          56.475             -               -               -    

Mutatie reserves            -               -         -56.475             -               -               -    

 
 

 
1 Inleiding 

1.a In het kort 
Het huidige minimabeleid wordt met ingang van 2015 aangepast om een drietal redenen: 
 

1. Op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere 
wetten (Wet maatregelen WWB) is per 1 januari 2015 categoriale bijzondere 
bijstand niet meer mogelijk; 

2. In de kadernota 2015 is vanaf 2015 € 73.000 extra opgenomen voor 
intensivering van het minimabeleid. 

3. In de nota ‘Invoering Wmo 2015’ is vanaf 2015 € 216.000 opgenomen voor een 
maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor chronisch zieken en 
gehandicapten. 

 
Het nieuwe minimabeleid is vastgelegd in de Nota Minimabeleid die op 19 november is 
vastgesteld door het College. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 

*Z0029B35C5
9* 
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 verhoging van de inkomensgrens van het minimabeleid van 110% naar 120% 
van de bijstandsnorm (behalve voor de Individuele inkomenstoeslag); 

 uitbreiding van het aantal vergoedingen van de declaratieregeling; 

 uitbreiding van de declaratieregeling met de doelgroep 65-plussers; 

 instelling van een declaratieregeling voor bijkomende schoolkosten en verhoging 
van de vergoeding per kind; 

 uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima specifiek 
gericht op meerkosten bij chronische ziekte of handicap; 

 de mogelijkheid om (niet verzekerbare) meerkosten van chronische ziekte of 
handicap via de Bijzondere Bijstand te vergoeden; 

 de mogelijkheid om (een deel van) de kosten voor de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp via de Bijzondere Bijstand te vergoeden; 

 subsidiëring van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds; 

 subsidiëring van Stichting Voor Elkaar Leiden voor het project 
Schuldhulpmaatjes 

 
Het nieuwe minimabeleid wordt vanaf 2016 volledig gefinancierd met de extra middelen 
voor armoedebestrijding 2015 tot en met 2018 en WMO middelen voor de Financiële 
maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.   
 
1.b  Achtergrond 
Voor het ontwerpen van de Financiële maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en 
gehandicapten is door het Rijk een budget van € 316.000 beschikbaar gesteld. Bij de 
vaststelling van de Nota ‘Invoering WMO 2015’ is er abusievelijk slechts € 216.000 
beschikbaar gesteld. De resterende € 100.000 is ondergebracht bij het budget WMO 
‘Begeleiding’. Dit heeft ertoe geleid dat we voor 2015 niet voldoende middelen ter 
beschikking hebben om het beleid zoals voorgesteld in de Nota Minimabeleid 2015, uit te 
voeren.  
 

2 Beoogd effect 
Het vinden van volledige dekking voor 2015 voor het uitvoeren van nieuwe minimabeleid 
zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 2015.  
 

3 Argumenten 
2.1 & 3.1 Het beroep op de bijzondere bijstand zal toenemen. 
De verwachting is dat het nieuwe minimabeleid zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 
2015, het beroep op de individuele bijzondere bijstand zal doen toenemen. Om dit op te 
kunnen vangen doen we voor 2015 een beroep op de extra middelen armoedebestrijding 
2014 die in de Behoedzaamheidsreserve zijn opgenomen.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
2.1 De ingezette middelen zijn tijdelijk. 
De extra middelen voor armoedebestrijding 2014 zijn eenmalig. Om het voorgestelde 
beleid na 2015 voort te kunnen zetten, wordt vanaf 2016 dekking gevonden in het WMO 
budget Begeleiding.  
 
3.1 Het betreft een open einde regeling. 
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Bij meer aanvragen dan verwacht kan het budget overschreden kan worden. Afhankelijk 
van de hoogte van de werkelijke uitgaven in 2015, maken we voor 2016 en verder 
aanspraak op een nader te bepalen bedrag uit het budget WMO Begeleiding.  

 
5 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel valt onder onderdeel 2A van de programmabegroting. De innovatie van het 
Minimabeleid past binnen het financiële kader. In de begroting 2015 is afgerond € 580.000 
voor het Minimabeleid en € 216.000 in programma 1B voor de maatwerkvoorziening 
chronisch zieken opgenomen. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag over te hevelen van 
programma 1B naar programma 2A. Er is vanuit de Algemene Uitkering, december 
circulaire nog € 56.475  beschikbaar voor armoedebeleid in de Behoedzaamheidsreserve. 
Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van 
individuele bijzondere bijstand. Vanaf 2016 wordt dit bedrag gedekt uit het budget WMO 
Begeleiding.   
 

6 Evaluatie 
Het minimabeleid zal eind 2015 worden geëvalueerd.  

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Nota Minimabeleid 2015. 



 

Nota Minimabeleid 2015 
 

 
Leiderdorp 

Versie: 17 november 2015 
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1. Inleiding 
 

De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving 

op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten gewijzigd, (2) 

het Rijk heeft extra middelen voor armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening ter beschikking gesteld en (3) het Rijk heeft 

gemeenten belast met het treffen van een maatwerkvoorziening voor 

inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast 

vragen ook de veranderingen in het sociaal domein (decentralisaties) om 

een andere invulling van het Minimabeleid.  

 

Ten gevolge van de wijzigingen in de wet mogen gemeenten geen 

geldbedrag ineens meer geven aan bepaalde groepen (categoriale 

bijzondere bijstand); er moet altijd een concrete besteding tegenover 

staan. Ook moet bij de toekenning gekeken worden naar de individuele 

omstandigheden van de aanvrager. Hiermee wil de wetgever er zeker van 

zijn dat de middelen terecht komen bij de mensen die het echt nodig 

hebben. Verder laat de nieuwe wet toe dat de inkomensgrens voor 

minimaregelingen lokaal wordt bepaald.  

 

Het Rijk heeft voor de periode 2015 tot en met 2018 extra geld 

beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het 

Rijk vraagt gemeenten om bij de besteding van deze middelen extra 

aandacht te hebben voor de sociale participatie van kinderen. De 

middelen kunnen ook ingezet worden voor subsidiëring van lokale private 

initiatieven.  

 

Per 1 januari 2014 heeft het Rijk twee regelingen ter compensatie van 

meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft, namelijk 

de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 

regeling compensatie eigen risico (CER). De regelingen hadden volgens 

de regering niet het beoogde effect, namelijk het compenseren van 

meerkosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap voor mensen 

die dat echt nodig hebben. Gemeenten hebben nu de opdracht gekregen 

tot het vormgeven van een ‘maatwerkvoorziening 

inkomensondersteuning’. In de nota ’Invoering Wmo 2015’ is hiervoor € 

216.000 beschikbaar gesteld.  

 

Bij de decentralisaties staan de zelfredzaamheid (‘eigen kracht’) en de 

maatschappelijke participatie van de kwetsbare burger centraal. Van onze 

inwoners verwachten we dat ze steeds meer zaken oplossen binnen hun 

eigen netwerk. Dit veronderstelt een mate van maatschappelijke 

participatie die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het goed kunnen 

functioneren van inwoners in onze maatschappij staat of valt met hun 

mogelijkheden en de ontwikkeling hiervan. Met ons vernieuwde 

minimabeleid willen we een grotere groep inwoners met een laag inkomen 

de mogelijkheid geven om volwaardig te participeren.  

 

Proces 

Bij de totstandkoming van deze nota is overleg gevoerd met de 

Adviesraad Werk en Inkomen Leiden Leiderdorp. Met hen is onder andere 

gesproken over de vergoedingen van de declaratieregeling en mogelijke 

uitbreiding hiervan.  

 

Doelstellingen nieuw minimabeleid 

In deze nota worden voorstellen gedaan om het minimabeleid aan te 

passen aan nieuwe wetgeving en op een aantal punten uit te breiden. 

Hierbij zijn steeds de volgende doelstellingen het uitgangspunt: 

 

 het bevorderen van maatschappelijke participatie; 
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 het bevorderen van de participatie van kinderen: geen uitsluiting 

om financiële redenen; 

 ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. 

 

Daarnaast streven we naar zo laag mogelijke uitvoeringskosten, zodat het 

beschikbare budget terecht komt bij de inwoners die het echt nodig 

hebben. De aanvraagprocedures worden eenvoudiger. Digitaal aanvragen 

zal binnen korte tijd mogelijk worden. Waar mogelijk zoeken we 

aansluiting bij het minimabeleid van de gemeente Leiden.  

 

 

2. Armoede in Nederland 
 

Armoede in Nederland kan omschreven worden als het niet volwaardig 

kunnen meedoen aan de samenleving. Je hebt misschien wel een dak 

boven je hoofd en elke dag iets te eten, maar verder heb je geen geld 

over. Je kunt bijvoorbeeld niet sporten, of geen sociale contacten 

onderhouden. Als je aanvullende medische zorg nodig hebt, kan je dat niet 

of moeilijk betalen. Het gaat vaak niet alleen om te weinig geld. Armoede 

is een complex probleem dat te maken heeft met opleiding, economische 

zelfstandigheid, gezondheid en wonen. Het armoedebeleid is daarom 

vooral ondersteunend aan andere beleidsterreinen. 

 

De doelgroep 

Sinds 2011 neemt de armoede in Nederland snel toe (CBS, 

Armoedesignalement 2013). In 2010 had 7,4% van de huishouden een 

inkomen onder de lage inkomensgrens. In 2012 was dat 9,4%. Volgens 

ramingen van het CBS ligt dat percentage voor 2014 rond de 10%. Het 

Rijk heeft om deze reden extra geld beschikbaar gesteld om voor deze 

groep de gevolgen van de crisis en bezuinigingen te verzachten. 

 

 

Kinderen 

Kinderen vormen een belangrijke doelgroep van het armoedebeleid. 

Kinderombudsman Marc Dullaert stelde in 2013 naar aanleiding van 

onderzoek dat er meer aandacht moet komen om kinderen mee te laten 

doen. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Kinderen 

die opgroeien in arme gezinnen worden dagelijks met geldgebrek 

geconfronteerd. Zij hebben een slechtere start en hun kansen voor de 

langere termijn worden bedreigd. Ze lopen een groter risico om ook als 

volwassene arm en sociaal uitgesloten te zijn. Daarom wil de gemeente 

Leiderdorp dat het minimabeleid juist voor kinderen voldoende 

mogelijkheden tot participatie biedt. 

 

 

3. Integraal minimabeleid 
 

Omdat armoede niet alleen te maken heeft met te weinig geld, moet de 

bestrijding van armoede breder worden aangepakt. Het college wil dit 

doen op de volgende manieren: 

 

Activering naar werk 

Werk is nog steeds de snelste weg uit de armoede. Werk geeft perspectief 

en biedt meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. 

Inwoners van Leiderdorp in een armoedesituatie worden gestimuleerd om 

te gaan werken en zelf iets te doen aan hun situatie. We spreken hen 

hierbij zoveel mogelijk aan op hun eigen kracht. Met re-integratie-

instrumenten kunnen werkzoekenden hierbij geholpen worden. Burgers 

die (nog) niet in staat zijn om te werken vragen we om op een andere 

manier te participeren, vrijwillig of in de vorm van een tegenprestatie.   

 

Schuldpreventie 

De gemeente doet al veel om te voorkomen dat mensen hoge schulden 

maken en daardoor in de problemen komen. Wanneer schulden 
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voorkomen kunnen worden, betekent dat grotere financiële zelfstandigheid 

van burgers en lagere kosten voor de samenleving. De Stadsbank heeft 

hierin een belangrijke rol. Inwoners van Leiderdorp kunnen gratis 

deelnemen aan een budgetcursus. Ook wordt er samengewerkt met de 

woningcorporatie om te voorkomen dat mensen als gevolg van een 

huurschuld uit hun huis gezet worden. Een notitie over de intensivering 

van de schuldhulpverlening volgt in het eerste kwartaal van 2015. De 

nadruk zal hierin komen te liggen op preventie. We verwachten dit te 

kunnen realiseren binnen het beschikbare budget.   

 

Verbinding met het Sociaal Team Leiderdorp 

De leden van het Sociaal Team Leiderdorp (STL) zijn de ogen en de oren 

van de gemeente in de wijk. Hier worden signalen opgepikt uit de wijk en 

mensen gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving. In het 

contact met bewoners zullen de medewerkers bekendheid geven aan het 

minimabeleid en mensen wijzen op mogelijke deelname.  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Er zijn steeds meer maatschappelijke organisaties die actief zijn op het 

gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Deze organisaties 

werken vaak met vrijwilligers. Met gemeentelijke subsidie kunnen deze 

organisaties andere fondsen verwerven voor hun activiteiten. Subsidiëring 

van deze organisaties is in lijn met onze visie op het sociaal domein, 

waarin we zoeken naar manieren om maatschappelijke organisaties 

steeds meer te betrekken bij de uitvoering van gemeentelijk beleid.   

 

Samenhang met andere beleidsterreinen 

Armoede is een complex probleem dat te maken heeft met inkomen, 

meedoen in de maatschappij, gezondheid, opleidingsniveau, 

zelfredzaamheid, woon- en leefomgeving. Daarom is het minimabeleid zo 

ingericht dat het ondersteunend is aan de doelstellingen van andere 

beleidsterreinen, zoals WMO, jeugd, sport en gezondheid. 

Door het stimuleren van sport en bewegen verbeteren we de leefstijl van 

minima en verminderen we gezondheidsachterstanden. Door de deelname 

van kinderen en jongeren tot 18 jaar aan sportieve en culturele activiteiten 

te stimuleren, dragen we bij aan de doelstellingen van ons jeugdbeleid. 

We vergroten de participatie en daarmee de ontwikkelingskansen van 

jongeren, een van de pijlers van het jeugdbeleid. In het kader van ons 

preventief gezondheidsbeleid is het belangrijk dat kinderen en jongeren 

van jongs af aan leren om gezonde keuzes te maken, zodat ze zich 

ontwikkelen tot volwassenen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor een 

gezonde leefstijl. Hiermee kunnen problemen zoals overgewicht in de 

toekomst voorkomen worden. Met het uitbreiden van de doelgroep van het 

minimabeleid, bereiken we dat meer mensen zullen worden 

aangemoedigd om te sporten en te bewegen (verhogen sportparticipatie).  

 

Door de nadruk te leggen op (het stimuleren van) maatschappelijke 

participatie draagt het Minimabeleid bij aan het belangrijkste uitgangspunt 

van het WMO-beleid, namelijk inwoners te ondersteunen om zoveel 

mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving. Inwoners die 

het tijdelijk, langer durend of structureel niet op eigen kracht redden, 

kunnen op ondersteuning rekenen. Een deel van de ondersteuning aan 

chronisch zieken en gehandicapten wordt geregeld via het Minimabeleid.  
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4. Opties voor nieuw beleid 
 

Ingegeven door de hierboven beschreven veranderingen (wetswijzigingen, 

extra geld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, het wegvallen 

van de Wtcg en de CER en de ontwikkelingen in het sociaal domein), 

stellen wij voor het minimabeleid te verruimen, waarbij de volgende 

(combinatie van) keuzes te maken zijn:  

 

 Subsidiëren van Jeugd Sport Fonds (JSF) en Jeugd Cultuur Fonds 

(JCF). JSF en JCF verstrekken bijdragen voor deelname van 

kinderen aan sportieve respectievelijk culturele activiteiten. Het 

heeft activering en participatie als doel, het is laagdrempelig en er 

is voldoende keuzemogelijkheid. Deelname aan het JSF is in lijn 

met ons gezondheidsbeleid en sportbeleid, dat inzet op het 

stimuleren van inwoners om te gaan sporten en bewegen. Kosten: 

€ 20.000. 

 

 Subsidiëren van Schuldhulpmaatjes. Schuldhulpmaatjes zijn 

vrijwilligers die persoonlijke ondersteuning bieden aan mensen 

met (dreigende) schulden. Schuldhulpmaatjes vergroten de 

effectiviteit van de schuldhulpverlening en spelen een belangrijke 

rol bij de preventie van problematische schulden. Kosten: € 10.000 

 

 Uitbreiding van de Declaratieregeling voor maatschappelijke 

participatie met de aanschaf van een fiets, computer of printer, 

internet en een abonnement op krant of tijdschrift. Op dit moment 

kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor deelname aan 

sportieve, educatieve of culturele activiteiten. Omdat de maximale 

vergoeding gelijk blijft, verwachten we geen extra kosten.  

 

 Verhoging van de Regeling bijkomende schoolkosten. Op dit 

moment ontvangen huishoudens met kinderen een bijdrage van € 

75 of € 150 per kind dat deelneemt aan het basisonderwijs resp. 

het voortgezet onderwijs. Deze bedragen zouden kunnen worden 

verhoogd. Extra kosten: afhankelijk van de verhoging, maar 

minimaal € 3.000.  

 

 Verkorten van de referteperiode van de Individuele 

inkomenstoeslag (huidige langdurigheidstoeslag). De 

langdurigheidstoeslag wordt verstrekt aan klanten die op het 

moment van aanvraag minimaal 5 jaar lang een laag inkomen 

hebben gehad (bijstandsnorm). Een voorstel zou kunnen zijn om 

deze referteperiode van 5 jaar te verkorten naar 3 jaar. Dit 

betekent dat jaarlijks een grotere groep mensen in aanmerking 

komt voor de individuele inkomenstoeslag. Extra kosten: € 58.000.  

 

 Verstrekken van een gemeentelijke bijdrage van aan het 

herverzekeren van het eigen risico voor deelnemers aan de 

collectieve ziektekostenverzekering voor Minima. Hiermee kunnen 

we voorkomen dat minima zorg gaan mijden of problemen krijgen 

bij de verrekening van het eigen risico. Kosten: € 50.000. 

 

 Met ingang van 2015 zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het 

organiseren en financieren van huishoudelijke ondersteuning via 

de algemene voorziening. Om de negatieve arbeidsmarkteffecten 

van deze maatregel te verzachten wordt de Huishoudelijke Hulp 

Toelage ingezet, een bijdrage vanuit het Rijk. Een voorstel zou 

kunnen zijn om de rest van de kosten voor huishoudelijke hulp 

voor minima te compenseren vanuit de Bijzondere Bijstand. 

Kosten: € 150.000. 

 

 Uitbreiding van de doelgroep van het minimabeleid door het 

verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van de 

bijstandsnorm. 
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5. Voorstel voor nieuw beleid 
 

Omdat er als gevolg van wetswijzigingen niet meer categoriaal mag 

worden verstrekt, moet een aantal regelingen sowieso worden afgeschaft 

of gewijzigd. Dit geldt voor de Regeling Chronisch Zieken en 

Gehandicapten, de Tegemoetkoming voor 65-plussers en de Regeling 

voor huishoudens met schoolgaande kinderen. Het voorstel is om de 

regelingen – m.u.v. de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten - om 

te bouwen naar declaratieregelingen, waarbij de doelgroep 65-plussers 

wordt toegevoegd aan de bestaande Declaratieregeling voor 

maatschappelijke participatie. Ter ondersteuning van chronisch zieken en 

gehandicapten vindt een aanpassing van de collectieve 

ziektekostenverzekering plaats, waar nodig aangevuld met vergoeding van 

extra ziektekosten en overige meerkosten via bijzondere bijstand.  

 

Verder stellen wij voor om de extra middelen voor armoedebestrijding te 

gebruiken voor verruiming van het minimabeleid. Daarbij geven we 

prioriteit aan het ondersteunen van voorliggende voorzieningen door het 

subsidiëren van maatschappelijke organisaties. Dit past binnen onze 

sturingsfilosofie van het sociale domein waarin we zo veel mogelijk ruimte 

willen geven aan  initiatieven van bewoners, instellingen en 

netwerkpartners bij het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook sluit het 

goed aan bij het streven van het College om de ondersteuning zo dicht 

mogelijk bij de burger te organiseren. De dienstverlening door 

maatschappelijke organisaties is laagdrempeliger en daardoor ook 

toegankelijker voor nieuwe doelgroepen.   

 

Ook stellen we voor om huishoudens met schoolgaande kinderen extra te 

ondersteunen. Volgens het NIBUD kwamen huishoudens met 

schoolgaande kinderen in 2014 maandelijks € 50 tekort om alle 

noodzakelijke uitgaven te betalen. Hierbij zijn de kosten voor 

maatschappelijke participatie nog niet eens meegerekend. Om te 

voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet kunnen participeren, 

stellen we voor om de bedragen van de Regeling bijkomende 

schoolkosten te verhogen.  

 

Tot slot stellen we voor om de doelgroep van onze minimaregelingen – 

met uitzondering van de individuele inkomenstoeslag - te verruimen door 

de inkomensgrens te verschuiven van 110% naar 120% van de 

bijstandsnorm. Hiermee stellen we een grotere groep (werkende) mensen 

in staat om volwaardig te participeren.  

 

Hieronder staan de consequenties van ons voorstel voor de afzonderlijke 

regelingen van het minimabeleid op een rij: 

 

Minimabeleid als geheel 

Huidige regeling: 

Op dit moment geldt voor alle regelingen met uitzondering van de 

langdurigheidstoeslag, een inkomensgrens van 110% van de 

bijstandsnorm.  

 

Voorstel: 

Ophoging van de inkomensgrens van alle minimaregelingen - met 

uitzondering van de individuele inkomenstoeslag - naar 120% van de 

bijstandsnorm. Deze maatregel heeft effect op alle minimaregelingen met 

uitzondering van de regelingen voor huishoudens met schoolgaande 

kinderen. Dit komt omdat er in Leiderdorp (2011) geen gezinnen met 

schoolgaande kinderen zijn met een inkomen tussen de 110% en de 

120% van de bijstandsnorm. Wellicht dat in de toekomst meer gezinnen 

kunnen profiteren van de nieuwe inkomensgrens.  

 

Kosten: 

Bij doorvoering van onderstaande wijzigingen, bedragen de extra kosten 

voor het verhogen van de inkomensgrens € 46.000. 
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Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie 

Huidige regeling:  

€ 210 per persoon per jaar voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm 

voor deelname aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten.  

 

Voorstel:   

€ 210 per persoon per jaar tot 120% van de bijstandsnorm. Op advies van 

de Adviesraad Leiden en Leiderdorp en met het oog op de toevoeging 

van de doelgroep 65-plussers, stellen wij voor om de regeling uit te 

breiden met de aanschaf van een fiets, NS-kortingskaart, computer of 

printer, internetabonnement en abonnement op krant of tijdschrift.  

 

Kosten:  

Het te declareren bedrag blijft onveranderd. De verwachting is dan ook 

dat dit voorstel geen extra kosten met zich mee brengt. 

 

Regeling bijkomende schoolkosten 

Huidige regeling  

€ 75 per jaar voor kind van 4 t/m 11 jaar voor inkomens tot 110% van de 

bijstandsnorm; € 150 per jaar per kind van 12 t/m 17 jaar voor inkomens 

tot 110% van de bijstandsnorm. 

 

De kosten voor deze regeling bedragen op dit moment € 25.000. De 

regeling is vanaf 2015 niet meer toegestaan omdat het een geldbedrag 

ineens betreft zonder dat is aangetoond dat er daadwerkelijk kosten zijn 

gemaakt.  

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm aan Declaratieregeling voor 

bijkomende schoolkosten (schoolspullen, boekengeld, schoolreisjes en 

excursies, gymkleding, overblijfkosten etc.) van:  

€ 100 per jaar voor kind van 4 t/m 11 jaar; 

€ 200 per jaar voor kind van 12 t/m 17 jaar. 

 
Kosten: 
Omdat er volgens het CBS (2011) in Leiderdorp geen gezinnen tussen de 

110% en 120% zijn met kinderen jonger dan 18 jaar, levert verhoging van 

de inkomensgrens naar verwachting geen extra aanvragen - en dus geen 

extra kosten - op. Een verhoging van het maximaal te declareren bedrag 

per kind levert naar verwachting € 3.000 extra kosten op.     

 

Leermiddelenregeling 

Huidige regeling 

Huishoudens met kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar komen 1 keer in 

de 5 jaar in aanmerking voor een vergoeding voor de aanschaf van een 

computer en/of printer. De hoogte van de vergoeding bedraagt 75% van 

de richtprijzen voor een computer (laptop) en een printer zoals die jaarlijks 

door het NIBUD worden vastgesteld. 

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm aan Declaratieregeling voor 

leermiddelen (computer en printer). De maximale vergoeding wordt 

uitgedrukt in een bedrag, te weten € 409. Dit bedrag komt overeen met 

75% van de NIBUD-richtlijn.  

 

Kosten: 

Omdat er volgens het CBS (2011) in Leiderdorp geen gezinnen tussen de 

110% en 120% zijn met kinderen jonger dan 18 jaar, levert verhoging van 

de inkomensgrens naar verwachting geen extra aanvragen - en dus geen 

extra kosten - op. 
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Tegemoetkoming voor 65-plussers 

Huidige regeling: 

€ 250 per huishouden per jaar voor inkomens tot 110% van de 

bijstandsnorm. Deze regeling is vanaf 2015 niet meer toegestaan omdat 

het een geldbedrag ineens betreft zonder dat is aangetoond dat er 

daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. De kosten voor de huidige 

tegemoetkoming voor 65-plussers bedragen € 29.000 per jaar. 

 

Voorstel:   

Uitbreiding van de Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie 

met de doelgroep 65-plussers. € 210 per persoon per jaar tot 120% van 

de bijstandsnorm. 

 

Kosten: 
Het toevoegen van de groep 65-plussers aan de Declaratieregeling, kost 

€ 21.000. Dat is € 8.000 lager dan de kosten die onder de huidige 

regeling worden gemaakt. Dit komt doordat het bedrag lager is en doordat 

alleen de werkelijk gemaakt kosten kunnen worden gedeclareerd. 

Hierdoor zal de gemiddelde uitkering per aanvrager lager uitvallen.   

 

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Huidige regeling: 

€ 300 per persoon per jaar voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm. 

Deze regeling is met ingang van 2015 niet meer toegestaan omdat het 

een geldbedrag ineens betreft (categoriale bijzondere bijstand).  

 

Maatwerkvoorziening 

In 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) ingetrokken. Een 

deel van het vrijgevallen budget is overgeheveld naar de gemeenten. 

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om een 

maatwerkvoorziening te treffen voor inwoners met een chronische ziekte 

of handicap met daarmee verband houdende meerkosten. In Leiderdorp 

is ervoor gekozen om het wegvallen van de Wtcg en de CER voor de lage 

inkomens deels te compenseren via een uitbreiding van de collectieve 

ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Met de aanbieder van de 

Collectieve Ziektekostenverzekering, Zorg & Zekerheid (zie ook hierna) is 

een uitbreiding van het vergoedingenpakket overeengekomen. De daarbij 

horende premieverhoging wordt voor de doelgroep met een inkomen tot 

120% van de bijstandsnorm volledig vergoed. Deelnemers met een 

inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm kunnen wel 

deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, maar ontvangen 

geen bijdrage in de premie.  

 

Bij de samenstelling van het pakket is rekening gehouden met de 

meerkosten die chronisch zieken (mensen met een langdurige hoge 

zorgvraag) hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om de 

volgende kosten: 

 

 Mondzorg 

 Fysio/oefentherapie 

 Brillen/lenzen, hoortoestellen 

 Geneesmiddelen, eigen bijdrage of niet vergoed 

(zelfhulpmedicijnen) 

 Alternatieve Geneeswijzen/middelen 

 Eigen bijdragen AWBZ/Wmo/Vervoer 

 Beweegprogramma’s en cursussen 

 Podotherapie en pedicure 

 Kosten patiëntenverenigingen 

 

Veel van deze kosten werden al vergoed op grond van de aanvullende 

verzekering. De uitbreiding betekent in die gevallen een verhoging van de 

maximale vergoeding per jaar. Naast deze kosten zijn er ook 

onverzekerbare kosten en ‘verborgen’ kosten zoals dieetkosten, 
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bezorgkosten van boodschappen, waskosten, kosten van extra 

beddengoed, reiskosten, extra energiekosten etc. Voor zover dergelijke 

kosten voortkomen uit een langdurige hoge zorgvraag kan daarvoor 

individuele bijzondere bijstand worden verstrekt. De verwachting is dat 

het beroep op de bijzondere bijstand vanuit de doelgroep ten gevolge van 

het wegvallen van de Wtcg en de CER zal toenemen. Het budget wordt 

daarom verhoogd en in de beleidsregels bijzondere bijstand en 

minimaregelingen wordt de mogelijkheid om voor genoemde kosten 

bijzondere bijstand te verlenen expliciet vermeld. 

 

Niet-minima 

Met de uitbreiding van de CZM worden alleen mensen met een inkomen 

tot 130% van de bijstandsnorm gecompenseerd voor het wegvallen van 

de Wtcg en de CER. Niet-minima kunnen voor hun zorgkosten een 

beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Conform de 

beleidsregels voor individuele bijzondere bijstand wordt bij inkomens 

vanaf 110% van de bijstandsnorm, een draagkrachtberekening gemaakt 

om de hoogte van de bijzondere bijstand te bepalen. Bij een inkomen 

hoger dan 150% van de bijstandsnorm wordt de draagkracht bepaald op 

100% van het meerinkomen.  

 

Kosten:  

 De uitbreiding van het vergoedingenpakket en de daarmee 

verband houdende verhoging van de (gemeentelijke bijdrage aan 

de) premie kost naar verwachting € 40.000.  

 De verwachting is dat het beroep op de bijzondere bijstand voor 

(niet verzekerbare) meerkosten van chronische ziekte of 

handicap met € 50.000 zal toenemen. 

 

 

 

 

Langdurigheidstoeslag / Individuele inkomenstoeslag 

Huidige regeling: 

Uitkering eens per jaar voor mensen die minimaal 5 jaar lang een inkomen 

hebben gehad van 100% van bijstandsnorm. De toeslag kan volgens de 

wet alleen worden toegekend aan inwoners die langdurig een laag 

inkomen hebben gehad. Vanaf 2015 moet bij de toekenning van deze 

toeslag, die dan Individuele inkomenstoeslag gaat heten, per individu 

gekeken worden naar de mate waarop iemand moeite heeft gedaan om 

werk te vinden (inspanningen om tot inkomensverbetering te komen). Ook 

moeten de ‘krachten en bekwaamheden’ van de persoon worden 

meegewogen.  

 

Voorstel:   

Uitkering eens per jaar voor mensen die minimaal 5 jaar lang een 

inkomen hebben gehad van maximaal 100% van de voor hen geldende 

bijstandsnorm. De toe te kennen bedragen blijven gelijk aan de huidige 

en worden vastgelegd in een verordening. De begrippen ‘krachten en 

bekwaamheden’ en de ‘inspanningen om tot inkomensverbetering te 

komen’ worden verder uitgewerkt in de beleidsregels. Voor mensen met 

een uitkering kan hierbij worden teruggegrepen op artikel 18, vierde lid a 

t/m h van de Participatiewet, waarin de verplichtingen van de 

Participatiewet beschreven zijn. Wanneer iemand zich gedurende de 

referteperiode (of het jaar voorafgaand aan de aanvraag) niet aan deze 

verplichtingen gehouden heeft, kan ervan uit gegaan worden dat hij zich 

niet voldoende heeft ingespannen om te komen tot inkomensverbetering.  

 

Kosten: 

Geen extra kosten.    
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Collectieve ziektekostenverzekering 

Huidige regeling: 

Gratis aanvullende verzekering Standaard en bijdrage in de premie van de 

aanvullende verzekering Top voor inwoners met een inkomen tot 110% 

van de bijstandsnorm. Deelname op eigen kosten tot 130% van de 

bijstandsnorm. De kosten voor deze regeling bedragen momenteel € 

150.000. 

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm met gemeentelijke vergoeding; 

deelname tot 130% van de bijstandsnorm zonder gemeentelijke 

vergoeding. Totale vergoeding van de premiestijging als gevolg van de 

uitbreiding van het vergoedingenpakket (zie Maatwerkvoorziening).   

 

Kosten: 

Ophoging van de inkomensgrens naar 120% van de bijstandsnorm, zal 

leiden tot 110 extra deelnemers. De extra kosten hiervan bedragen naar 

verwachting € 35.000 per jaar. 

 

Zwembadabonnement 

Huidige regeling: 

Zwembadabonnement voor de openluchtzwembaden De Zijl en De Vliet. 

Deelname tot 110% van de bijstandsnorm. 

 

Voorstel: 

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm. 

 

Kosten: 

Extra kosten zitten ‘verstopt’ in de extra kosten van de Declaratieregeling 

maatschappelijke participatie.  

 

 

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

Deze regeling blijft ongewijzigd, inwoners met een laag inkomen kunnen 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.  

 

Individuele bijzondere bijstand 

Naast de regelingen van het minimabeleid is er ook nog de mogelijkheid 

om bijzondere kosten van het bestaan te vergoeden via de Bijzondere 

Bijstand. Hierbij wordt altijd gekeken naar de individuele situatie van de 

aanvrager. Bij de beoordeling van de aanvraag worden zowel de 

noodzaak van de kosten als de financiële draagkracht van de aanvrager 

meegewogen.  

 

Chronisch zieken en gehandicapten 

Wegens het wegvallen van de Wtcg en de CER verwachten we een 

toename van het beroep op de bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om 

€ 50.000 toe te voegen aan het budget voor Bijzondere Bijstand.  

 

Vergoeding eigen bijdrage huishoudelijke hulp 

In de nota ‘Invoering Wmo 2015’ is gekozen voor een uitvoeringsmodel 

van de huishoudelijke hulp waarin sprake is van een algemene 

voorziening en een maatwerkvoorziening. De algemene voorziening is 

voor het verrichten van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden die een 

inwoner op basis van zijn beperkingen niet zelfstandig kan uitvoeren. In 

principe is een inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de 

huishoudelijke ondersteuning via de algemene voorziening en draagt de 

inwoner deze kosten ook zelf. De verwachting is dat deze systematiek 

gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt: inwoners zullen de huishoudelijke 

ondersteuning op een andere wijze gaan organiseren. Om de negatieve 

arbeidsmarkteffecten te verzachten wordt de Huishoudelijke Hulp Toelage 

ingezet, een bijdrage vanuit het Rijk. Het voorstel is om de overgebleven 

eigen bijdrage van € 10 per uur voor inwoners met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm, te compenseren vanuit de Bijzondere Bijstand. 



11 

 

Voorgesteld wordt om € 150.000 toe te voegen aan het budget voor 

Bijzondere Bijstand. 

 

Kosten:  

In totaal wordt 200.000 toegevoegd aan het budget Bijzondere Bijstand.  

 

Individuele studietoeslag 

De paragraaf ‘bijzondere bijstand’ in de Participatiewet bevat een nieuw 

artikel 36b over de Individuele studietoeslag. Hiermee wordt een 

studieregeling zoals die sinds 2010 in de Wajong was opgenomen in de 

bijstandswet geïntroduceerd. De gemeenteraad moet met betrekking tot 

dit onderwerp een verordening vaststellen. Er volgt een aparte notitie met 

raadsvoorstel. De kosten worden gedekt uit de resterende financiële 

ruimte van de Participatiewet en de Wet maatregelen WWB. 

 

Subsidiëring van maatschappelijke organisaties 

Huidige situatie 

Op dit moment worden er in het kader van het minimabeleid geen 

maatschappelijke organisaties gesubsidieerd.  

 

Voorstel:   

Subsidiëring Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds sluiten goed aan bij de 

doelstellingen van het Leiderdorpse minimabeleid. Het heeft activering en 

participatie als doel, het is laagdrempelig en er is voldoende 

keuzemogelijkheid. Deelname aan het JSF is in lijn met het lokaal 

gezondheidsbeleid, dat inzet op het stimuleren van deelname aan sport. 

Het stimuleren van inwoners om te gaan sporten en bewegen, is ook een 

van de drie pijlers van het lokaal sportbeleid. Juist voor kinderen is het lid 

zijn van een sportvereniging een goede manier om gezond te blijven en 

sociale contacten op te doen. Wie aan sport doet krijgt meer 

zelfvertrouwen, kan zich beter concentreren en wordt sociaal vaardiger. 

Het zelfbewustzijn groeit, kinderen krijgen meer oog voor hun kansen en 

hebben meer zelfvertrouwen om die kansen aan te grijpen.  

 

Kosten: 

€ 20.000. De opstartkosten bedragen eenmalig € 10.000. 

 

Subsidiëring Schuldhulpmaatjes 

Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die mensen helpen om orde op zaken 

te stellen, maar ook om in de toekomst de financiële huishouding gezond 

te houden. Schuldhulpmaatjes bieden persoonlijke ondersteuning en 

werken samen met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties. 

De praktijk wijst uit dat de steun van een maatje de effectiviteit van 

schuldhulpverlening vergroot. Ook spelen Schuldhulpmaatjes een 

belangrijke rol bij de preventie van problematische schulden. 

 

Kosten: 

€ 10.000 

 

2014 

Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft in 2014 ook al een intensivering 

van het minimabeleid plaatsgevonden. Iedereen met een inkomen van 

maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt eind 2014 een eenmalige 

koopkrachttegemoetkoming. Een echtpaar krijgt € 100, een alleenstaande 

ouder € 70 en een alleenstaande € 50. Het college stelt hiervoor 

beleidsregels vast. 

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in het besluit ‘Invoering WMO 2015’ 

tevens  besloten om aan de doelgroep van de regeling chronisch zieken 

en gehandicapten eenmalig een aanvullende tegemoetkoming van € 100 

te verstrekken. Hiermee wordt het wegvallen van de CER in 2014 voor de 

laagste inkomens ruimschoots gecompenseerd. 
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6. Financieel kader 

Regelingen / Kosten Basis Uitbreiding  Totaal 

Declaratieregeling 65- €    77.000 € 18.000 € 95.000 

Declaratieregeling 65+  € 21.000 € 21.000 

CZM € 150.000 € 75.000 € 225.000 

Schoolbijdrage € 25.000 € 3.000 € 28.000 

Leermiddelenregeling onbekend*    € 0 onbekend* 

Ind. inkomenstoeslag 5 jaar € 58.000 € 0 € 58.000 

Zwembadabonnement onbekend* € 0 onbekend* 

JSF/JCF  € 20.000 € 20.000 

Opstartkosten JSF/JCF  € 10.000 € 10.000 

Schuldhulpmaatjes  € 10.000 € 10.000 

Bijzondere bijstand € 180.000 € 200.000 € 380.000 

Uitvoeringskosten    €   5.000 € 5.000 

Subtotaal € 491.000 € 361.000 € 852.000  

    

Dekking    

Budget Bijzondere Bijstand   € 144.000 

Budget Minimabeleid   € 363.000 

Extra middelen 

armoedebestrijding 2014 

  € 56.000 

Extra middelen 

armoedebestrijding 2015  

  € 73.000 

Budget WMO 

maatwerkvoorziening 

  € 216.000 

Totaal   €  852.000 

 
* uitgaven zitten ‘verstopt’ in de Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie.  

 

Er is vanuit de Algemene Uitkering, december circulaire nog € 56.475  

beschikbaar voor armoedebeleid in de Behoedzaamheidsreserve. 

Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor het 

vergoeden van een deel van de kosten voor de algemene voorziening 

huishoudelijke hulp in 2015. Voor 2016 zoeken we voor dit bedrag dekking 

in het budget WMO Begeleiding.   

 

De opstartkosten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn 

eenmalige kosten. Vanaf 2016 is dit bedrag van € 10.000 beschikbaar 

voor andere doeleinden.   
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