
POLITIEK FORUM 26 oktober 2015  

 
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 
Op verzoek van de VVD is de brief van de OBSG van 21 september jl. geagendeerd voor 
bespreking. 

 
4. Aanwijzing Stichting Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de Stichting Radio en Televisie Leiderdorp voor een 
aansluitende periode van 5 jaar aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling. Ter 
besluitvorming in de raad van 2 november 2015. 
 

5. Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 
Doel van deze notitie is het volgen van relevante ontwikkelingen en het ontvangen en 
analyseren van signalen over de effecten van het beleid en de uitvoering in het sociaal 
domein, zodat waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. De vraag aan de raad is deze vast te 
stellen. Ter besluitvorming in de raad van 2 november 2015. 
 

6. 2
e
 Bestuursrapportage 2015 

In dit voorstel is de vraag aan de raad: 

 kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2015 

 de begrotingswijziging voor het jaar 2015 inzake de 2de bestuursrapportage vast te 
stellen 

 kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 in te stemmen om de subsidiebijdrage Holland Rijnland € 49.275 ten gunste te 
brengen van het krediet IVVP Quick Wins. 

 
7. Gedragscodes voor raads- en burgerraadsleden en voor burgemeester en wethouders 

gemeente Leiderdorp 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad twee geactualiseerde gedragscodes vast te stellen. De 
eerste voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het handelen van de leden van de raad 
en de burgerraadsleden. De tweede voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het 
handelen van de burgemeester als op het handelen van de wethouders. Ter besluitvorming in 
de raad van 2 november 2015. 
 

8. Beslissing op bezwaar 
Op 28 augustus 2015 heeft de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften haar advies 
uitgebracht n.a.v. een bezwaar over een WOB-verzoek. De vraag aan de raad is een 
beslissing op het bezwaar te nemen. Ter besluitvorming in de raad van 2 november 2015. 
 

9. Omgevingsdienst West-Holland Algemeen Bestuur 2 november 2015 
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 op basis van de ambtelijke annotatie (volgt). 
Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur komen beschikbaar via 
http://www.odwh.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur/ 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 

http://www.odwh.nl/vergaderingen/algemeen-bestuur/


 
 

Leiderdorp, 12 oktober 2015 
namens het presidium, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 



Z/15/019863/38108



Z/15/019863/38108



Pagina 1 van 1 Versie 1 

Registratienr.: Z/15/017318/37469    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

 

Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 6 oktober 2015  

Onderwerp:  Aanwijzing Stichting Radio en 

Televisie Leiderdorp als lokale 

publieke media-instelling 

   

 

*Z00676DD03B* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. Z/15/017318/36852 

van 6 oktober 2015; gezien het advies van het politieke forum van 26 oktober 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008. 

b e s l u i t: 

 

St icht ing Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling aan te w ijzen 

voor de duur van 5 jaar tot 27 november 2020. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 november 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 9 september 2015  

Onderwerp:  Aanwijzing Stichting Radio en 

Televisie Leiderdorp als lokale 

publieke media-instelling 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z006659DC6B* 
 

1. Sticht ing Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling aan te w ijzen voor 

de duur van 5 jaar tot 27 november 2020. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Stichting Radio en Televisie Leiderdorp heeft het Commissariaat voor de Media op 15 april 
2015 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling voor een aansluitende periode van 5 jaar. De gemeenteraad dient het 
Commissariaat voor de media te adviseren over de vraag of de instelling voldoet aan de 
eisen die de Mediawet 2008 stelt. 
 
1.b Voorgeschiedenis 

Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Radio en 
Televisie Leiderdorp voor een periode van 5 jaar aangewezen als lokale publieke media-
instelling voor de gemeente Leiderdorp.  
 
1.c Samenhang beleidsvelden 

 nvt 

2 Beoogd effect 

Stichting Radio en Televisie Leiderdorp wordt een aansluitende periode van 5 jaar de 
lokale publieke media-instelling. 
 

3 Argumenten 

1. De 5 jaarstermijn loopt af op 27 november 2015 
Het Commissariaat van de Media vraagt uw raad om voor die datum een besluit tot 
verlenging te nemen. 

2. RTV voldoet aan de eisen, zoals omschreven in artikel 2.61, tweede lid, van de 
Mediawet 2008. 

Het is een instelling die: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volle bevoegdheid is. 
b. zich volgens de statuten ten doel stelt het op regionaal niveau uitvoeren van de publieke 

mediaopdracht 
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c. een orgaan heeft dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is 
voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen. 

3. RTV heeft bij de aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling de benodigde 
stukken gezonden: 
De aanvraag bevat de volgende stukken: De statuten, een overzicht van de 
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan, de aanduiding van de 
gemeente waaronder het media-aanbod zal worden verspreid en de overeenkomst met 
betrekking tot de acquisitie van reclame ten behoeve van de programma’s. Deze zijn 
als bijlagen bijgevoegd. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

5 Duurzaamheid 

Nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor RTV is jaarlijks € 14.765,- opgenomen in de begroting, dat als gemeentelijke bijdrage 

aan de lokale omroep wordt verstrekt.  

 

8 Evaluatie 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling Z/15/017318/38646 
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Datum Onderwerp
14 juli 2015 Advies Stichting radio en televisie Leiderdorp

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer
6417172/651969 ing. David Kunst MSC +31 (0)35 7737705
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›

QGeacht college,
F,

f
Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft jzfêtCommissariaat voor de Media (hierna: het
Commissariaat) Stichting Radio en elevisie Leiderdorp aangewezen als lokale publieke
mediainstelling voor de gemeenteäeiderdorp.Bij deze aanwijzing heeft het advies van uw
gemeenteraad van 13 december 2010 een belangrijke rol gespeeld. Deze aanwijzing is
ingegaan op 28 november 2010 en eindigt op 27 november 2015. Stichting Radio en Televisie
Leiderdorp heeft ons bij brief van 15 april 2015 laten weten dat zij in aanmerking wenst te
komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode.
Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag hebben wij op 6 juli 2015 ontvangen.

Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, dient de gemeenteraad ons op grond
van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 te adviseren over de vraag of instelling
voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61,
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige reohtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke rnediaopdracht door het verzorgen
van medla«aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke
taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over
de aanvraag.

641717/651969
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Artikel 6, tweede lid, van de Mecliaregeiing 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen
achttien weken, dat wil zeggen vóór 17 november 2015, advies uitbrengt. Wij verzoeken u
deze termijn niet te laten overschrijden.

lndien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprooedure of op de
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de
raadsvergadering, zien wij graag binnen de daartoe gesteide termijn tegemoet.

Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief schriftelijk of teietonisoh te
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u Contact met ons opnemen via bovenstaand
telefoonnummer.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Radio en Televisie Leiderdorp.

Hoogaohtend, /3
COlVlMlSSARlAAT VOOR DE li/lišliiïil/f
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Bijlagen:
- Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-

instelling
- Aanbiedingsbriet
- Aanvraagformulier
- Uittreksel KvK
~ Statuten
- Overzicht pbo
- Overeenkomst

641717/651969
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Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale
publieke media-instelling

1. Algemeen
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf jaar, een
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-instelling dient hiertoe een
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dient dit te
doen zes maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn van vijf jaar De aan te wijzen media-
instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als
oommunioatiemogeiijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat
er slechts ruimte is voor eenlokale media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling
van het orgaan dat het prograrnmabeleid van de media-instelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten
programmabeleidbepalende orgaan (pbo), kan het algemeen bestuur van de rnedia~instelling zijn,
maar door de meeste media-instellingen is voor het bepalen van het mediaaanbodbeleid een
afzonderlijk orgaan in het leven geroepen. In beide gevallen dient dit pbo zodanig te zijn
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke rnedebewindbevoegdheden heeft de
Raad van State geadviseerd, dat de gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente,
het aangewezen orgaan is en blijft om te adviseren over de representativiteit van de lokale media~
instelling.

2. De adviesaanvraag
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete
aanwijzingsaanvraag de raad van de betrokken gerneente(n) te verzoeken een advies uit te brengen
over de vraag of de media~instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

3. Het advies van de gemeenteraad
ingevolge artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit
nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel 2.61, tweede lid stelt. De
gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden:
a. is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige

rechtsbevoegdheid?
b. stelt de lokale publieke media~instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten

doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdraoht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te
vervullen?

o. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt?

d. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt, het
pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de
gemeenteraad op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen.

1
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Ad a. een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige reohtsbevoegdheid
Er is sprake van een rnedia~instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze
instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar rechtsbevoegdheid - de bevoegdheid om
subject van vermogensrechten te zijn - niet statutair is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies
vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaat zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt
voldaan. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze
GIS.

Ad b. de statutaire doelstelling van de lokale publieke mediannstelling
indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar
aanwijzingsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b,
van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.

Ad c. de lokale publieke media-instelling heeft een pbo
indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan is dat, met
uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleid bepaalt, dan zal haar aanvraag niet om
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.

Ad d. het pbo is representatief samengesteld
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling
dat het media-aanbodbeleid bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor
de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen.

4. Het pbo en de representativiteit
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de
wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de in artikel 2.61, tweede
lid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onderverdeeld in meer
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. ln het pbo kunnen
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen
vertegenwoordigen:
- maatschappelijke zorg en welzijn;
- cultuur en kunst;
~ kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
~ onderwijs en educatie;
~ werkgevers;
- werknemers;
- etnische en culturele minderheden;
- sport en recreatie;
- jongeren;
- ouderen;
~ vrouwen;
- agrarische sector.

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatiet. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel
van zijn advies aan het Commissariaat over de representativiteit van het pbo, die bepaalt welke
stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in ieder geval een stem moeten
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-instelling vaststelt. ln het kader van
het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom
van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat
de mediainstelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren in het pbo
vertegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het gemeentebestuur. indien het

2
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven - het kan zelfs zo
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente - dan dient dat in het advies
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromingen/sectoren in de statuten te worden
vermeld die ook daadwerkelijk vertegenwoordigd kunnen worden. De media~instelling dient zich
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te alien tijde in het pbo
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is.

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk is, moet worden
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk
verdient het aanbeveling dat de mediannstelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo
te benoemen, in dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming
vertegenwoordigen - de representatieve leden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de
leden op persoonlijke titel.

a. de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden
Nederland is in de loop van de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat
zichtbaar hoort te zijn in, onder meer, het media-aanbod van de mediadnstellingen. Het
Commissariaat streeft ernaar dat door middel van de vertegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid
van etnische en culturele minderheden, met name migranten, bij de lokale me-diadiensten wordt
bevorderd. Ook een afgevaardigde van Amnesty international of Viuchteiingenwerk kan als
vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen in het pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger
van deze stroming is te vinden.adviseert het Commissariaat te blijven zoeken en alert te blijven
volgen of er binnen de gemeente(n) ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot de minderheden.
Het gemeentebestuur kan hierbij een initierende of adviserende rol spelen.

b. meerdere gemeenten of dcrpskernen
indien de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een
evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de pbo~leden naar gemeente en/of dorpskern. Een
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand
van de Beleidsregels lokaal publiek mediaaanbod voor tv/ee of meer gemeenten.

c. overheidsvertegenwoordiging in het pbo
ln verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet in het pbo.

5. De beoordeling van de representativiteit
a. advies inzake aanvvijzingsaanvraag
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media~
instelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben
afgevaardigd geeft immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zijn van hun taak en
verantwoordelijkheid. De representativiteit behoeft niet in het geding te komen indien het pbo

6
_

gedurende een korte periode eenvacature heeft. Het oordeel van de gemeente kan daarom positief
zijn ondanks een niet volledig bezet pbo.

3
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of een iokale media-instelling
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokate gemeenschap zijn voorts de oorsprong en het
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. ln het bijzonder als deze personen van buiten
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu juist in deze gemeente een
media-instelling in het leven willen roepen. ln dit geval stelt het Commissariaat de mening van het
gemeentebestuur hierover op prijs.

b. tussentijds advies
De gemeenteraad brengt eenmaal in de vijfjaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor
onder 3.). Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek in de
representativiteit uit eigen waarneming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk in, indien de media~
instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. ln het geval dat niet meer voldaan wordt aan de
representativiteitseis (zie hien/oor onder 4.), dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaat acht het in dit kader van groot
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen,

6. Eén lokale media~instelling voor meerdere gemeenten
Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht
wil uitvoeren voor meer dan eengemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling,
indien de desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht.

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende
verzorgingsgebied, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media~instelling die
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met eenof meerdere gemeenten.

7. Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente
indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de
aanwijzingsaanvragen van meer dan eenlokale media-instelling die aan de eisen van de Mediawet
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2.63, eerste
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen. indien dit college er niet in slaagt de
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zijn advies
gemotiveerd aan te geven welke instelling zijn voorkeur heeft. Nadat de gemeenteraad zijn advies aan
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat eenmedia~instelling aan. Het Commissariaat neemt
ook onder deze omstandigheden alle factoren in aanmerking die voor het functioneren van die
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers in de gelegenheid te stellen
gehoord te worden. Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze
hoorzitting.

ln gevallen waarbij sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt:
het meest lokale initiatief. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden informatie en het creerenvan een extra
communicatiemogelijkheicl voor de lokale bevolking. Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per
gemeente eenlokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt
op die gemeente. Het staat vast dat een lokale medialnstelling voor eengemeente adequater kan
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de inwoners van die gemeente dan een
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod moet richten op meer dan een gemeente.
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8. Gemeenteraadsbesluit
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de i\/iediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notuien van de raadsvergadering en - ingeval de
voorbereiding heeft plaatsgevonden in een raadscommissie - de notulen van de
commissievergadering te ontvangen.

ln verband met de vergunningverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten
zeerste op aan datde termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale pubiieke media-instelling verleent het Agentschap
Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning
verloopt op het moment dat het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat verloopt. indien het
Commissariaat nog geen aanvvijzingsbesluit voor de aansiuitende periode heeft kunnen nemen dan
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie.

9. Bekostigingsplicht
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste 6 1,30 (plus
index) per woonruimte hanteren.

Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht
richt zich ondermeer op de financien, de redactionele onafhankelijkheid en de programmas.Een
belangrijk financieel toetspunt is of alle inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciele) derden laat spannen en of voorgenomen
nevenactiviteiten voldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. ln het Handboek Financiële
Verantwoording Publieke Lokale Mediadnste//ingen staat welke informatie in dit kader aan het
Commissariaat verstrekt moet worden.

De financiele controle door de gemeente is van een andere orde. De gemeente verricht een
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naar de doeimatigheid en doeltreffendheid van de besteding
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: is
het geld efficient en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoorwaarden
is voldaan.

De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de
inhoud van haar rnedia~aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de
media-instelling moet zijn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van
de media-instelling zijn gegarandeerd. De media-instelling blijft altijd (eind)v-erantwoordeiijk voor de
inhoud van het media~aanbod dat zij uitzendt.

De Mediawet en nadere regeigeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website
(vvww.cvdm.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer (035) 77 37 700.

5
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Leiderdorp

Commissariaatvoor de Media 1 april 2015
Postbus 1426
1200 BK HILVERSUM

Geacht Commissariaat,

Hierbij willen wij de verlenging van onze aanwijzing lokale publieke media-instellingindienenvoor de gemeente Leiderdorp. Onderstaandde door u in deze gevraagdestukken.

Met vriendelijke groet,

Stichting RTV Leiderdorp

D. Vermeulen
Voorzitter

De stukken waar het Commissariaat over dient te beschikken:
- De statuten van de lokale publieke media-instelling. Deze zijn reeds in uw bezit.Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de afgelopen oonoessieperiode.
- Het overzicht van de samenstelling van het PBO (Bijlage l)
- De aanduiding van de gemeente(n) waarvoor het media-aanbod zal worden

verspreid.
- Voor het redactiestatuutwordt het ULON-model gevolgd.
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AANVRAAG AANWlJZlNG LOKALE PUBLIEKE MEDIAWSTELLING

Statutaire naam Stichting RTV Leiderdorp

Station-Call: Unity NL

Correspondentieadres Postbus 35
2355 AA LElDE-IRDORP

Studioadres Be-taplein - LElDEN

Telefoonnummer (071) 542 51 60

E-rnailadres info@rtviei<:ierdorp.nl

internetadres: wwvv.unityni.nl www.unitytv.nl

Contactpersoon Sedat Bugdaci

Telefoonnummer (O6) 30 98 77 77

Veor de gemeente(n) Leiderdorp

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

- \f Uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel
- \/ Samenstelling Programmabeleiclbepalendorgaan
- \/ Overeenkomstmet producent

Datum 1 aprii 2015

ø
Voorzitter (D. Vermeulen)
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Stichting RTV Leiderdorp
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L fr ëš 235OAA Leiderdorp

Leielerdrmrp

OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN HET PROGRAMMABELEIDBEPALENDORGAAN (PBO)

Voorzitter

Adres:

Tel.Nr:

Herbert Zilverentant
herbert@hc.unityfm.nl

Lindelaan 5
2351 NV Leiderdorp

0620674889

Stroming Naam en Adresgegevens Organisatie/ instelling en
adresgegevens

Maatschappelijkezorg en R. Tuijten
welzijn

Pro-Cure
Karolusgulden, 42, 2353
TA Leiderdorp

Kunst en Cultuur H. Reest Buurtvereniging
Zijlkwartier
Van der Marcketraat19,
2352 RA Leiderdorp

Kerkgenootscheppen/
Geestelijke grondslag

W. Laman Scheppingekerk
Leiderdorp
Van Poelgeestlaan 2,
2352 TD Leiderdorp.

Etnische en Culturele
minderheden

lvl. Kus Stichting Fatih
Johan Wagenaarlaan 11,
2324 XD Leiden

Werkgevers D. van Dam LOV Leiderdorp
Zljlbaan 44, 2352 BN
Leiderdorp

Sport en Recreatie T. Stolker VV RCL
Bloemerd 2, 2353 BZ
Leiderdorp

Onderwijs R. Hanselaar ROC Leiden
Postbus 16158
2301 GD Leiden
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KvK-nummer 28073600

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel

805545979
Stichting
Stichting Radio en Televisie Leiderdorp
Leiderdorp
Hoogmadeseweg 54 A, 2351CT Leiderdorp
Postbus 32, 2350/RALeiderdorp
0715892234

Datum akte van oprichting 05-11-1996
Datum akte laatste statutenwijziging 27-12-2000
Activiteiten

Onderneming

Handelsnaam

SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Het produceren van radio- en televisie- programmas

Stichting Radio en Televisie Leiderdorp
Startdatum onderneming 05-11-1996
Activiteiten
Werkzamepersonen

Vestiging

Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-maiiadres
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzamepersonen

SB!-code:6010 - Radio-omroepen
0

000014084597
Stichting Radio en Televisie Leiderdorp
Hoogmadeseweg54 A, 2351CT Leiderdorp
Postbus 32, 2350AA Leiderdorp
0715238547
<:icwijk@zonnet.nl
05-11-1996
SB!-code:6010 ~ Radio-omroepen
Het produceren van radio- en televisie- programmas
0

Bestuurders
Naam Vermeulen, Danny Stefan
Geboortedatumen -plaats 31-05-1972, 's-Gravenhage
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Naam

31-03-2015 (datum registratie: 02-04~2015)
Voorzitter
Alieen/zelfstandig bevoegd

Koek, Alwin JohannesPetrus
Geboortedatumen -plaats 21-02-1972, Leiden

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekeningen is een officieel bewijs van inschrijving in
S, fl; ~ _` het i-landelnregister. ln Adobe kunt u de handtekening bovenin het echermcontroleren. Meer informatie%w`Zši`“-ïhierovervindt u op www.kvk.nl,/egd. De Kamervan Koophandel adviseertdit uittreksel alieen digitaal te

gebruiken zodatde integriteit van het documentgewaarborgd en de ondertekening verliieerbaarblijft
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Pagina 2 (van 2)

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel

Datum in functie 31-03-2015 (datum registratie: 02-04-2015)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Bugdaci, Sedat
Geboortedatum en ~plaats 03-08-1975, 's-Gravenhage
Datum in functie 3103-2015 (datum registratie: O2-04-2015)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 02-O4~201Som 20.18 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. ln Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Karriervan Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het documentgewaarborgd en de ondertekening veri¿eerbaar blijft.
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Woeite

mr. i-l.ivl.F=.Neve
mr. P. de Vries

Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp d

Postadres: Postbus80
2350 AB Leiderdorp
Tel. D71 ~ 589 92 Cit
Fax 071~ 541 13 92

Heden, vijf juni tweeduizendvijftien, verscheen voor mij, mr. Henri Marc FrançoisNeve, notaris te Leiderdorp: *

e heer rnr. Gijsbert van Zelm, geboren te Leiden op twaalf januari
negentienhonderdvijfenzestig,woonplaats kiezende2352 KM Leiderdorp,Loevestein-12, handelendals schriftelijk gevolmachtigdevan de algemene vergadering van de---stichting: STICHTINGRADIO EN TELEV|SlE LEIDERDORP,gevestigd teLeiderdorp,kantoorhoudendete 2351 CT Leiderdorp,l-ioogmadeseweg54a, "--"-----
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STATUTENWHZIGING

- ingeschreven in het handelsregisteronder nummer:28073600,hierna te noemen:'de-

1.

2.

3.

inga

1.

2.

3.

4.

Naam"
Artikel 1 r

ri

~ r
ri

r

De stichting draagt de naam:Stichting Radio en Televisie Leiderdorp (verkorte----naam: RTV Leiderdorp). r

i r

er

~Zetel ~

e f

Artikel 2 er

i

~

Zij heeft haar zetel te: Leiderdorp;
Doel i

Artikel 3
_De stichting heeft tot doel;

g ,
g

Stichting*en als zodanig bevoegd op grond van artikel 12 van de statuten van de -----~Stichting de statutenwijzigingbij notariële akte vast te ieggenrDe verschenen persoon, handelendeals gemeld, heeft mij, notaris, het volgende ----~verklaard: f

r

lNl.ElDlNG r

eDe Stichting is opgericht bij notariële akte op vijf november °*"-“--'-----------~

negentienhonderdzesennegentigvoor mr. F-"rederikusCornelis Bakker,destijds*-~notaris te Leiderdorp.r

t

t

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op*---«zevenentwintig decembertweeduizendverleden voor mr. FrederikusCornelis----~Bakker,destijds notaris te Leiderdorp.er r r

er

Het bestuur van de Stichting heeft op zesentwintig mei tweeduizendvijftien ------~beslotende statuten te wijzigen. r -
r

t
r

r
r

De verschenen persoon is door het bestuurgemachtigd om deze '*------------statutenwijzigingbij notariële akte vast te leggen. t r r

r

Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. i

STATUTENWIJZIGING- i

~~

-Alsgevolg van het besluit tot statutenwijzigingluiden de statuten met onmiddellijke--ng als volgt:
r r fi

i

~

het verzorgen van media-aanbodbestemd voor de gemeente Leiderdorp,hierna -~ook te noemen:"de gernee-nte";
g

,het op lokaal niveau uitvoerenvan de publieke mediaopdraoht door het --------
verzorgen van rnedia-aanboddat gericht is op de bevrediging vanmaatschappelijke behoeftendie in de gemeente waarop de instelling zich richt--~leven, en het verrichtenvan alle activiteitendie nodig zijn om daarmee een -----
publieke taak te vervuilen. ze

zo

de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media~aanboddat in het------bijzonder betrekking heeft op de gemeente. ir" i

f

zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te '----

verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor --
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de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. -------------
Begunstigers r r

r

e

Artikel 4 "

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting ¿nancieei te----
steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.
3. De rechten en plichten van een begunstigerkunnen te alle tijde wederzijds door -

opzegging worden beëindigd. *
'

* r

~ r

4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het------
bestuur is vastgesteld. r

f

Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende ------~

bijdrage betalen. r

n

5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun-~
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Geldmiddelen of

r
e r r

Artikel 5 ^

"

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, -

uit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging ------

ingevolge ertsteiiingen, legaten en schenkingen, subsidies, sponsoring en -----~

tenslotte uit eventuele overige geoorloofde baten. r

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden. ----------
Bestuur e ^

Anika: s ~

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personenf--~Het aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de

bestuurssamenstellinggegeven ~
er U

vw---«.......„.....

4. De bestuurdersworden door het bestuurbenoemd uit een of meer voordrachtenrbehoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn --~

bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als de programmaraad. -------

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakterworden ontnomen door een met--
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het ---

bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de-“----
bestuursledentegenwoordig of vertegenwoordigd is.

6. ls geen voordracht opgemaakt, ot besluit het bestuur overeenkomstig het -----.................

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, -

dan is het bestuur vrij in de keus. r

7. indien er meer dan eenbindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die -

voordrachten. er r
r

8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de---------
overblijvende bestuursleden(of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo -.-...-......„........

spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de---
benoeming van een (of meer) opvolgers(s).

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook eenof meer leden ontbreken, -

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende --W-~

bestuurslid niettemin een wettig bestuur. e
r r

10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.Zij -

hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. -----------

Einde bestuurslidmaatschap r er

' '
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Artikel 7 ^

1. Het bestuurslidmaatsohapeindigt: r ~
i

e. door het overlijden van het bestuurslid; r

z
i

b. doordat het bestuurslidfailliet wordt verklaard of surséance van betaling -----

aanvraagt; er

r

i

c. door onder curatele stellen van het bestuurslid; f

f

d. door ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk wetboek; ----~

e. door aftreden van het bestuurslid. r

Elk bestuurslidtreedt uiterlijk drie jaar na zijn benoemingaf, volgens een door ---~

het bestuur op te maken rooster van attreding.
„

,
, ,De aftredende is terstond herbenoembaarvoor ten hoogste eenmaal de'-------maximale benoemingstermijn i

r

Bestuursvergaderingenen besluitvorming in het bestuur in r
of

i

Artikel 8 r

r
r

1. Iedere kalenderkwartaal,wordt tenminste één vergadering gehouden. -------
2.

2.

3.

Vergaderingenzullen voorts telkenmaleworden gehouden, wanneer de ----------
voorzitter dit wenselijk acht of indieneender andere bestuursledendaartoe -------
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelenpunten aan de -----~

voorzitter het verzoek richt. indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen ---
gevolg geeft in dier voege, datde vergadering kan worden gehouden binnen drie-~weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegdzelf een vergadering bijeen te---roepen met in aohtneming van de vereiste formaliteiten.De oproeping tot de vergadering geschiedt- behoudenshet in lid 2 bepaalde ~----door de voorzitter, tenminstezeven dagen tevoren, de dag ter oproeping en die'-~ter vergadering niet meegerekend.

g ,
„

r,De oproepingsbrieven vermelden, behalveplaats en tijdstip der vergadering, demte behandelenonderwerpen. r' er
r

e~

Zolang in een bestuursvergaderingalle in functie zijnde bestuursledenaanwezigzijn, kunnen geldige besluitenworden genomen over alle aan de orde komende--~onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten ----*-

gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in --
acht genomen. r

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens ---
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.Van het verhandeldein de vergaderingen worden notulen gehouden door de ----

secretaris of door eender andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe--------verzocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de---vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de *-~

meerderheidzijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of ----------
vertegenwoordigd is. r

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten -------~

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de "-

voorzitter der vergadering voldoende, volmacht, Een bestuurslid kan daarbij-----sleohts voor eenmedebestuurslidals gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle °"-"'---r-------

bestuursledenin de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Vaneen aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen"------
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekeningdoor de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -'--------~

3.

4.

5.
"~

6.

7.

8.

9.
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10. ieder bestuurslidheeft het recht tot het uitbrengen van eenstem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ----

bestuursbesluitengenomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgel:›raohte---
stemmen. r

f

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een --

schriftelijke stemming gewenst acht of eender stemgerechtigden dit voor de ---

stemming verlangt. *i

is

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brietjes. *M-----------

12. Blanco stemmen worden beschouwdals niet te zijn uitgebracht.
13. in alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de ---

voorzitter. r
r

r

'

Bestuurstaak ~ vertegenwoordiging *

er

Artikel 9 f*

i

1. Het bestuur is belast met het besturenvan de stichting.
U .2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelenvanzijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de stichting.

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,-------
vervreemden of bezwarenvan registergoederen.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de ------
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een ----
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteliingvoor een schuld van een derde ---

verbindt. r i r i

r

er

e

r

-
f

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: r

a. hetzij door het bestuur; i r

i
er

r

b. hetzij door twee gezamenlijk handelendebestuurders,onder wie in elk gevalde voorzitter, de secretaris of de penningmeester: t

Programmabeleidbepalendorgaan s

~
-t

› t t

Artikel 10 r r r

t

l. De stichting kent een programmabeleidbepalendorgaan. Deze heeft tot taak: ---~

a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod;
b. toetsing van de in het programmabeleid venlvoorde uitgangspunten; -------
c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan algemene

vergadering en bestuur; r

t

d. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en ----
gerealiseerde programmabeield. of

t
t

2. Het programmabeleidbepaiende orgaan wordt voor de eerste maal bij deze akte -~

benoemd.of

3. Het aantal leden wordt door het programmabeleidbebalende orgaan, met in -----
achtneming van lid 3 vastgesteld. Het programmabeieidbepalende orgaan dient---zodanig te zijn samengesteld, dat het representatief is voor de in de gemeente --

voorkomende maatschappelijke culturele, godsdienstige en geestelijke --------
stromingen. ln het bestuur is minstens een vertegenwoordiger uit de stroming ---

"etnische en culturele minderhedenopgenomen. rrrrr of

Minimaal vijf leden vertegenwoordigen een stroming.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de samenstelling ~

van het prograrnmabeleidbepalende orgaan gegeven. r

4. Het programmabeleidbepalende orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en --

secretaris aan. Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
5. Het programmabeleidbepalende orgaan vergadert tenminste drie keer perjaar. -

tr
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5

De vergaderingen van het programmabeleiclbepalendeorgaan wordenbijgewoond door een vertegenwoordigervan het bestuur. Deze heeft een-------adviserendestem. n

r

r rf

De leden van het programmabeleidbepalende orgaan worden door het"-------~
programrnabeleidbepalendeorgaan benoemduit een of meer voordrachten----behoudenshet bepaalde in lid 7. in

r
i

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden -

van de programmaraad als bij huishoudelijkreglement aan te wijzen organisatiesof groepen van organisaties.
s

Aan elke voordracht kan het bindendkarakter worden ontnomen door een met---~tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de-“---programmaraad, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van --

de leden van het programmabeleidbepalendeorgaan tegenwoordig is.ls geen voordracht opgemaakt, of besluit het prograrnmabeleidbepalende orgaanovereenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend ----

karakter te ontnemen, dan is de programmaraad vrij in de keus. 'r'-------------~

Indien er meer dan eenbindendevoordracht is, geschiedt de benoeminguit die"--~voordrachten.-i

r
ir

Voordrachtenen benoemingengeschieden onverminderd het bepaalde in lid 3. --

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het programmabeleidbepalendeorgaan, zullen de overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen"--~zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de----~benoemingvan een (of meer) opvolgers(s). n

li/locht(en} in het prograrnrnabeleidbepalendeorgaan om welke reden dan ook--~één of meer leden ontbreken, dan vormende overblijvende leden, of vormt het --~

enige overblijvende lid niettemin een wettig programmabeleidbepalende orgaan. -

Einde lidmaatschap programmabeleidbepalend orgaan n

r

Artikel 11 - r

r

in

1 Het lidmaatschapvan het programmabeleidbepalendeorgaan eindigt: --^-------

a. indien het lid van de programmaraad heeft opgehouden vertegenwoordiger -~

te zijn van een stroming;
b. door bedanken. r

r

Elk lid van het programmabeleidbepalende orgaan treedt uiterlijk drie jaar na zijn-benoeming af, volgens een door het programmabeleidbepalende orgaan te -----~

maken rooster van aftreding.
De aftredende is terstond herbenoembaarvoor ten hoogste eenmaal de--------maximale benoerningstermijn.

Programmastaf - hoofdredacteur r

Artikel 12 -N

i

1 De stichting kent een programrnastaf, bestaandeuit een door het bestuur te----bepalen aantal medewerkersonder wie een hoofdredacteur, belast met de*---~leiding van de programmastaf. f

i f

Een programmastatuut, taakomschrijvingvan de programmastaf en nadere -----

regelen ter zake van de verhouding tussen hoofdredacteur, programmastaf en"-~andere organen van de stichting worden vastgelegd door de programmaraad, ---~

nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover geraadpleegd heett.""-----~
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Het door het prograrnmabeleidbepalende orgaan vastgelegde prograrnrnastatuut-
behoeft instemming van hoofdredacteuren programinastaf.**-”-'*-------~

2. De hoofdredacteur wordt door het prograrnmabeleidbepalende orgaan ---------

aangesteld De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur----~
door het programrnabeleidloepalende orgaan worden ontslagen; zodanig besluit-~
dient tevoren eveneens aan overleg met de programmastaf te worden -----------

onderworpen, indien het ontslag op journalistieke gronden wordt verleend. *------

3. Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor-------
onbepaalde tijd schorsen. f er

r
f

r

De schorsing vervalt indien niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het-
in het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg een aanvang heeft genomen.---

4. De overige leden van de prograrnmastaf worden op voorstel van de -----------~

hoofdredacteur en/of overige leden van de programmastaf benoemd door het ---

bestuur, volgens door de programmaraad nader vast te stellen regelen. ---------

Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredacteur, -~

programmastaf en het prograrnmabeleidbepalendeorgaan.
Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft'-
het de voorafgaande instemmingvan de hoofdredacteuren de prograrnmastaf. --~

5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de ----------

hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens het prograrnmabeleidbeoalende -----M

orgaan verantwoording verschuldigd. r r
f

r
^

Commissies En Werkgroepen r
r

Artikel 13 f er

1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. f r

r

2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen------
vastgelegd r

r er
r r

~

~

Jaarverslag, rapportage programmabeleidbepalend orgaan en rekening en ------
verantwoording ,

je g

jeArtikel 14
j

jg j1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van eenjanuari tot en met eenendertig --

deoember. M

~
er

~
r

e

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig----
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen-kunnen worden gekend. r

r

a

3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn ----~

jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en-een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het ------~

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt opgesteld conform --

de eisen die het Commissariaatvoor de Media stelten die zijn opgenomen in hetHandboek FinanciëleVerantwoordingPublieke Lokale Media-instellingen. ------

4. Het programrnabeleidbepalende orgaan stelt binnen zes maanden na afloop van-het stichtingsjaar jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en
gerealiseerde programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 10, lid 1 onder d, vast.5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

6. Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, -

de rapportage van het programmabeleidbepalende orgaan en de jaarstukken. ---

7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te -----~

bewaren. ff

Statutenwijzigingr r
r of

Artikel 15 r
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7

In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door-een besluit van het bestuur, waartoe is opgeroepenmet de mededeling dat ----
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling van eenvoorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor-~de vergaderingen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging ---

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot-~na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendienwordt -

een afschrift als hiervoor bedoeldaan alle leden van het bestuur toegezonden. --

Een besluit tot statutenwijziging behoefttenminste twee/derde van deuitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de-bestuursledentegenwoordigis. r

i
r

r

is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken----~daarna een/tweede vergadering bijeengeroepenen gehouden, waarin over het --

voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het-aantal tegenwoordige bestuursleden,kan worden besloten, mits met een ~^--------

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hien/an een notariële akte '-

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslidbevoegd.--Ontbinding ~

e

Artikel 16 ^

e e

1.

2.

Hui

De stichting kan werden ontbondendoor een besluitvan het bestuur. Het------bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is vanovereenkomstige toestemming. of
r r

in

r

Een eventueel batig saldo van de ontbondenstichting wordt besteed aan een ---

kwalificerendegoeddoelinstelling,danwel op enige andere wijze die het ------~

algemeen belang dient. -r

r

shoudelijk Reglement r
r

in

Aniksiir e

a
~

a
i

a

1.
2.

Het bestuur stelt een huishoudelijkreglement vastf r

Het huishoudelijkreglement mag niet in strijd zijn rnet de wet, ook waar die geen --

dwingend recht bevat, noch met de statuten. i
r

r

r

Slotbepallngrr r

f i

i

Artikel 18 ri
*r

r

r

i

in alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. --------------
SLCJT er

l

er
e

De cornparant verklaardevoorts tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud van -

deze akte en daarmee in te stemmen. f

WAARVANAKTE is verleden te Leiderdorpop de datum in de aanvang van deze---~akte vermeld; er

De oomparant is mij, notaris, bekend. in
of

r
f

r

De zakelijke inhoud van de akte is aan de oomparant opgegeven en toegelicht:------~Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. °----------~

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de--------
oomparant en mij, notaris, ondertekend. er

Volgt ondertekening.

r ,
*
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, Stichting RTV Leiderd
Postbus

2350 AA Leiderdorp

T info@uniiyrii.ni
Leiderdorp

š re Z?

/" L .„,
1.1

OVERZICHT VAN DE LEDEN VAN HET PROGRAMMABELEIDBEPALENDORGAAN (PBO)

Voorzitter

Adres:

Tei.Nr:

HerbertZiiverentant
neri:›ert@hc„unityfrrr.ni

Lindeiaan 5
2351 NV Leiderdorp
0620674889

ooit Mi

« 

Oïp
35

Stroming Naam en
Adresgegevens

Organisatie I insteiling
en adresgegevens

W

Prive

Maatschappelijke
zorg en welzijn

R. Tuijten Pro-Cura
Karolusguiden42,
2353 TA Leiderdorp

Luchtmanspiein 11
2332 PP Leiden
0652573480
r'ruijten@pro-c:ura.ni

Kunst en Cultuur H. Roest BuurtverenigingZijikwartie
Van der Marcketraat19
2352 RA Leiderdorp

Dennenschz-:ms4
2352 BK Leiderdorp
0623254906

_j.roeet@ziggo.ni
Kerkgenootschappen
f Geesteiijke
grondslag

W. Lamarr
0

Scheppingskerk
Leiderdorp
Van Poeigeestiaan 2
2352 TD Leiderdorp

Buitenho¿aan 29
2353 MG Leiderdorp
Tel: 071-5895646
0651206371
wjiaman@kpnmail.ni

Etnische en Cuitureie
minderheden

M. Kus
0

Stichting Fatih
Johan Wagenaariean 11
2324 XD Leiden

Smaragdiaen 91
2332 JF' Leiden
0631692660

Werkgevers
A

D. van Dam LOV Leiderdorp
Zijibaan 44
2352 BN Leiderdorp

Schepenstraat 11
2352TE Leiderdorp
0624948377
didos@dvdinterirn¿nance.ni

Sport en Recreatie J. Thissen Sportfondsen
Spoitservicepunt
Amaiiapiein 40
2351 PV Leiderdorp
071- 5410655
info@eportieiderdorp.ni

Rozemarijntuin 7
2353 PB Leiderdorp
06~51982349
j.thissen@sportieiderdorp.ni

Gnderwije R. Haneeiaar ROC Leiden
Postbus 16158
2301 GD Leiden

Piataneniand2

06-518 123 43
2382 ET Zoeterwoude

R.Hanseiaar@ho'm1aii.c:om
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mr. H.M.F. Neve
mr. P, de Vries

Loevestein i2
2352 KM Leiderdorp

Postadres: Postbus 80
2350 AB Leiderdorp
Ter. 071 - 589 92 01
Fax 071- 54113 92

'l
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UlTTFtEKSEL VAN DE NOTULEN
van de vergadering van het bestuur van stichting: Stichting Radio en Televisie
Leiderdorp, gevestigd te Leiderdorp (hierna te noemen: “de Stichting'),
gehouden te Leiden op 26 mei 2015 op.

Overeenkomstig het bepaalde in artikei 12 van de statuten van de Stichting treedt op
als:
Voorzitter: D.S. Vermeulen
Notuiist: S. Bugdaci

Aanwezig:
V

1 i i

D.S. Vermeulen
A.J.P. Koek

ES.Bugdaci «-
Â

-S
i

-_
...

.._
__

...
-_

--
...

__

De voorzitter opent de vergadering en constateert:
- De vergadering is op juiste wijze bijeengeroepen.
- Alle onderwerpen die aan de orde komen, zijn op juiste wijze geagendeercl.
- Er is aan de wetteiijke en statutaire vereisten voldaan om tot de statutenwijziging

te kunnen besluiten.
- Alle bestuursleden zijn aanwezig, zodat mitsdien rechtsgeldig besluiten

genomen kunnen worden.

Aan de orde komen de volgende geagendeerde voorstellen:
t. Het wijzigen van de statuten van de Stichting, een en ander overeenkomstig het

ontwerp dat door Bakker en Neve Netwerk Notarissen te Leiderdorp is
opgemaakt.

2. Het machtigen van iedere bestuurder van de Stichting en iedere medewerkervan
het kantoor van Bakker en Neve Netwerk Notarissen te Leiderdorp, zowel samen
als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notarieie akte vast te leggen en
verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de
uitvoering van de zojuist genomen beeiuiten.

Stemming over de voorstellen:
De voorzitter brengt de voorstellen in stemming en constateert dat die met algemene
stemmen zijn aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter: Notulist:
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OVEREENKOMST UNITY

OVEREENKOMSTMET BETREKKWGTOT DE AQUiSlTlE VAN RECLAMETEN BEHOEVEVAN DEPROGRAMMNSOP R/itDlO, TELEVi3lE, TEKST TV EN TELETEKST-EN iNTERNETDlENSTEN

ONDERGETEKENDEN:
1) De Stichting RTV Leiderdorp (RTV LEIDEERDGRP)

Waarvande zetel is gevestigd te Leiderdorp,
rechtsgeldigvertegenwoordigddoorf
A.J.J. vld Horst, voorzitter
en
MF. Akkermans,penningmeester

Naderte noemen:“RTV Leiderdorp”

De vennootschap onder firma Rudeboy Media (RUDEBOY MEDIA)Waarvande zetel ie geveatigd te Leiderdorp,
rechtsgeldig vertegenwoordigddoor:
R. Slappendel, directeur
GH

lVl.J.Wesseling, directeur

Nader te noemen:“RudeboyMedia"

OVERWEGENDE:

RTV Leiderdorp is de publieke lokaleomroepinstelllngwaaraandoor het Commissariaatvoor deMedia,met inachtnemingvan het bepaalde in de Mediawet,een zendmaohtigingvoor redio entelevisie ie toegewezen.

RTV Leiderdorpie, met inachtnemingvan de bepalingenvan het Koninklijk besluit382, d.d. 9 juli1991, houdendewijziging mediabesluit,per 20 januari 1992 door het Commissariaatvoor deMediavergunning verleend voor het verzorgenvan programmaonderdelen die bestaan uitreclarneboodacheppen,een en ander als bedoeld in artikel 25a van het lviediabesluit.
RudeboyMedia is een vennootschap die onder meer tot doel heeft het vervaardigen ot doenvervaardigen van omroepprogrammasvoor radio, televisie, tekst-tv en teleteket~eninternetdiensten,alsmede de coordinatie en exploitatie van radio en televisie en het exploiterenof doen exploiteren van de ter beschikkingstaande reoiamedragendezendtijd.

Aan RTV Leiderdorpwordt door de exploitant van het Leiderdorpsekabalnet, NV Casema,tenbehoevevan de uitzendingvan de in deze overeenkomst bedoeldeprogrammastenminsteeentelevieiekanaalop het Leiderdorpeekaoelnetter beeohikldnggesteld.

Partijen wensenterzake van de aoquleitie van reciameooodschappen,aisrnedevan sponsoringvan programma'e of onderdelendaarvan,die zullen worden uitgezonden op genoemde kanaleneen overeenkomst te sluiten,

De uitvoeringvan onderlinge atepraiten zal starten op i januari 2008.
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Artikel 1 - Definities

in deze overeenkomst wordt verstaan onder:

De programmas:
Omroepprogrammaemet inbegrip van de daarin opgenomen reeiameboodeohappenen of sponsoring.

Recíameboodscnappen:
Boodschappenwaarmeeonmiskenbaarwordt beoogd het publiek te bewegen tot het kopenvan een
bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening dan wel het gunstig te stemmenten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling teneinde de verkoop vanproducten of de afname van diensten te bevorderen.

Wezen van de overeenkomst
RudeboyMedia acquireert en produceert in opdracht van en onder programmatische
verantwoordelijkheidvan RTV Leiderdorp reolarneboodsohapoen,welke door RW Leiderdorp op haarradiostationen televieiekanaal zuilen worden uitgezonden. En op internet zullen worden geplaatst.

Artikel 2 - Reclame en sponsoring

2.1 De programmaszullen reolameboodsohappenkunnen bevatten. Sponsoringvan programmasofonderdelendaarvan la mogelijk.

2.2 RTV Leiderdorp verleent aan RudeboyMedia opdracht tot het (doen) produceren van de in artikel2.1 bedoelde reolarneboodsohappen.

2.3 RTV Leiderdorpverleent aan FtudeboyMedia opdracht tot het (doen) verrichten van
acquisitiewerkzaamheden in verband met de in artikel 2.1 bedoelde reolameboodsohappenensponsoring.

2.4 inhoud en aantal van de in de programmasopgenomen reclemeboodeohappenzullen voldoenaan het bepaalde bij of krachtensde Mediawet,alsmede aan de terzake geldende regels vandestichting Reclame Code.

2.5 Plaatsing en programmering van de reolameboodeohappenin de programmaegeschiedt doorRudehoyMedia met inachtneming van het bepaalde bij of krachtensde Mediawet.

2.6 De verantwoordeiiikheidvoor de vormen inhoud van de reolameboodeohappen,die deeluitmaken van de programmasen die via de kanalenworden uitgezonden. berust ingevolge deMediawetbij RW Leiderdorp.

2.7 RTV Leiderdorp is om redenenvan haar verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 2.6. bevoegdde uitzending via de kanalenvan door Rudeboy Media geproduceerde reoiameboodaohappente
weigeren.
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Artikel 3 ~ Vergoeding

3.1 RudeboyMedia ontvangt en beheert alle inkomstendie voortvloeien uit de uitvoering van dezeovereenkomst.

3.2 RTV Leiderdorp ontvangt van Rudeboy Media 25% van alle netto gefactureerde en ontvangeninkomstenuit verkochte zendtijd. De overige 75% zijn voor Rudeboy Media.

3.2.1 Bij de verkoop van locatie uitzendingen zal Rudeboy Mediaeen kopie van het contract aan RTVLeiderdorpdoen toekomen. llle inkomstenvan deze uitzendingen zijn volledig voor Rode-boyMedia.

Artikel 4 - Vrijwaring

4.1 Rudeboy Media staat er voor in dat de reclarneboodschappengeen strijd opleveren met enige inNederlandgeldende wettelijke bepalingenot toepasselijke branchecode.
4.2 Rudeboy Media vrijwaart RTV Leiderdorpvolledig voor alle aanspraken die derden jegens RTVLeiderdorpnu en in de toekomst kunnendoengelden terzake van door de uitzending van dereoiarneboodechappenveroorzaakte schade uit welke hoofde dan ook.

4.3 Rudeboy Media vrijwaart RTV Leiderdorpvolledig voor alle aanspraken van derden terzakevanschendingof inbreuk op enig recht van intellectueleeigendom in verband met de productie en/ofuitzending van de reclameboodeohappen.

4.4 RTV Leiderdorpis niet aansprakelijk jegens Rudeboy Media voorde schade veroorzaakt doorniebuitzending,onvoikomenuitzendingof ontijdige uitzending van prograrnmaeindien de
oorzaak daarvan is gelegen in overmacht.

4.5 RTV Leiderdorpzal niet aansprakelijk gesteld wordenvoor opgelegde boetes door het nietnakomen van de mediawet. De kosten van deze boeteszijn voor FtudeboyMedia

Artikel 5 - Duur en beëindiging

5.1 Dezeovereenkomstgeldt voor 12 maanden, met een opzegtermijn van 6 maanden.Na dezeperiode zal het contract stilzwijgend met dezelfde periode verlengd worden. De opzeggende partijdientde redenen van opzegging schriftelijk te motiverenen de andere partij op alle mogelijkemanieren te helpen in het teniet doen van de opgevoerde motieven.

5.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege indien;

5.2/l Aan RTV Leiderdorp geen zendtijd meer ie toegewezen
5.2.1 een der partijen in staat van faillissementle verklaard

5.3 De overeenkomst kan zonder opzegtermijn eenzijdig door de andere partij worden beeindigd
indieneen der partijen eureeancevan betaling aanvraagt, de onderneming liquideert, staakt of stil
legt.

lilli
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5.4 Voorde ontbinding van deze overeenkomst op grond van wanprestatie door één der partijen is de
tussenkomst van een bemíddešaarvereist.

WJ?

.å
ße

f
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Artikel 6 - Diversen

6.1

6.2

6.3

Op deze overeenkomst is Nederlanderecht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de
uitleg en/of de uitvoering van deze overeenkomst zullen ln goed overleg uitgesproken worden
met eventuele tussenkomst van een bemiddelaar.

Gp deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opscriortende respectievelijk ontbindende
voorwaarden dat
a) Het Commissariaat voor de Media goedkeuring zal verlenen een de beoogde samenwerking

tussen RTV Leiderdorp en Fiudeboy Media;
b) RW Leiderdorp de naarverleende zendmaontlging dient te behouden;
o) RW Leiderdorp de aan haar verleende reclarnevergunning dient te behouden;
d) RTV Leiderdorp het aan haar beschikbaargestelde televlsiekaneal dient te behouden

Aldus opgemaakt en getekend in drievoud te Leiderdorp op 26 september 2007
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 29 september 2015  

Onderwerp:  Leiderdorpse Monitor Sociaal 

Domein 

   

 

*Z0069BAF7BA* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 6 oktober 2015, nr. Z/15/020114/38647; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 26 oktober; 

 

b e s l u i t: 

 

De notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 vast te stellen 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 november 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 29 september 2015  

Onderwerp:  Leiderdorpse Monitor Sociaal 

Domein 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0069B87032* 
 

Beslispunten 

1. De notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De overdracht van taken en 

bevoegdheden vanuit het rijk (en de provincies) ging gepaard met forse 

bezuinigingen. Meer nog dan een transitie is daarom een transformatie nodig, een 

andere en nieuwe manier van denken en doen. Om de effecten van het beleid en de 

uitvoering te kunnen volgen is het van belang zicht te houden op relevante 

ontwikkelingen en signalen te ontvangen over eventuele effecten, zowel in positieve 

als negatieve zin. Alleen dan is het mogelijk om tijdig te kunnen bijsturen, mocht dat 

nodig zijn. In de voorliggende notitie leggen we een voorstel aan u voor, voor de 

inrichting van een Leiderdorpse monitor voor het Sociaal Domein. De monitor 

bestaat uit een aantal instrumenten waarmee we zowel het tel- (de cijfers en trends) 

als het verteldeel (de verhalen en ervaringen) dekken. 

1.b Voorgeschiedenis 

In de tweede helft van 2014 zijn de voorbereidingen begonnen voor de ontwikkeling 

van een monitor Sociaal Domein. Analoog aan de samenwerking bij het opstellen 

van de visie Sociaal Domein, de uitwerking van die visie en de diverse 

beleidsplannen is ook bij dit traject vanaf het begin gekozen voor samenwerking 

binnen de Leidse regio. Het was en is hierdoor mogelijk kennis, ideeën en 

ervaringen uit te wisselen, onderzoeksthema’s met elkaar af te stemmen en 

resultaten te delen. Dit levert extra informatie waarover we anders niet zouden 
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beschikken. Vanzelfsprekend staat de samenwerking individuele keuzes van de 

gemeenten niet in de weg. 

 

Op 27 oktober 2014 diende de PvdA-fractie in de marge van de behandeling van de 

verordening jeugdhulp en de verordening maatschappelijke ondersteuning een 

motie in, waarin zij uiting geeft aan de behoefte aan informatie over de ervaringen 

van gebruikers en instellingen. In de motie stelt zij voor een Adviesraad Sociaal 

Domein in te stellen, die praktijksignalen over de effecten van de transities en de 

door de gemeente gemaakte keuzes in beleid en uitvoering kan verzamelen, 

bundelen, analyseren en rapporteren. De motie is destijds aangehouden om ons 

college de ruimte en tijd te geven dit in een breder kader concreet uit te werken. 

Tijdens de informatieavond op 26 mei 2015 hebben wij vervolgens aan de hand van 

een opgestelde discussienota uw input gevraagd, wensen en behoeften opgehaald 

en verschillende mogelijkheden besproken. De avond vormde ook een gelegenheid 

om gezamenlijk een verdiepingsslag te maken en ideeën te toetsen. Ondanks de 

verschillen van inzicht tussen de fracties tekende zich een rode draad af die als 

volgt valt samen te vatten: a. op hoofdlijnen, b. zo min mogelijk dubbelingen en c. 

nieuw voor oud.  

 

Wij hebben aandachtig gekeken naar manieren om vorm en inhoud te geven aan de 

motie van de PvdA. Vooral vanwege een aantal praktische bezwaren hebben we er 

uiteindelijk voor gekozen om vooralsnog niet in te steken op de vorming van een 

brede Adviesraad Sociaal Domein. De bezwaren staan verwoord op pagina 6 van 

de notitie. We zeggen daarmee vanzelfsprekend niet dat de argumenten en 

redenen die de PvdA-fractie aanvoert niet valide zijn. Die worden overigens ook 

breed door uw raad gedragen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen de focus te 

leggen bij de inhoud en minder bij de specifieke vorm van een adviesraad. Wij zijn 

van mening dat we met de inzet van alternatieve instrumenten, die minder of geen 

praktische belemmeringen laten zien, kunnen beantwoorden aan de behoeften van 

uw raad op dit vlak. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De monitor richt zich op de jeugd(zorg), Wmo en maatschappelijke zorg, en werk & 

inkomen (participatie en re-integratie), inclusief de relevante verbindingen tussen 
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deze beleidsvelden en aanpalende terreinen. De combinatie van cijfers, verhalen en 

achtergronden, zowel op de individuele onderdelen als in de verbindingen, zorgt 

voor een breed en integraal beeld. 

2 Beoogd effect 

Het volgen van relevante ontwikkelingen en het ontvangen en analyseren van signalen 

over de effecten van het beleid en de uitvoering in het sociaal domein, zodat waar nodig 

tijdig kan worden bijgestuurd. 

 
3 Argumenten 

1.1  Noodzakelijk voor het volgen van de effecten van de decentralisaties in het Sociaal 

Domein 

De taken die voortvloeien uit de maatschappelijke decentralisaties kunnen niet adequaat 

en binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd zonder zicht te houden op de 

effecten van het gekozen beleid en de feitelijke uitvoering. Nadere keuzes over te leggen 

accenten en het toedelen en verschuiven van (deel)budgetten vragen om een helder en zo 

compleet mogelijk beeld. 

 

1.2 Beantwoordt aan de vragen en behoeften van uw raad 

Uw raad heeft vanaf het begin van het decentralisatie-traject blijk gegeven van een grote 

interesse en betrokkenheid. U voelt zich nadrukkelijk verantwoordelijk voor de effecten die 

het beleid en de uitvoering teweeg brengen. De afgelopen jaren kwam dit onder meer tot 

uiting in de druk bezochte informatie- en presentatieavonden. U liet u tijdens deze avonden 

niet alleen informeren, maar stelde ook vragen, leverde input en dacht mee. De monitor 

biedt u zicht op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de effecten van het beleid 

en de uitvoering, door middel van cijfers en trends (tellen) en signalen en ervaringen uit de 

samenleving (vertellen).  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Dit is waarschijnlijk niet de definitieve monitor 

Het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties staat feitelijk 

nog in de kinderschoenen. De afgelopen periode zijn veel instrumenten beschikbaar 

gekomen – deels geïnitieerd door de overheid (de KING-monitor is daarvan het 

belangrijkste voorbeeld), deels afkomstig van instellingen, onderzoeksinstituten en 

commerciële partijen, die hier een markt zien. De komende jaren zal moeten blijken of de 
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gekozen instrumenten voldoende betrouwbare gegevens opleveren om te kunnen voldoen 

aan de behoeften van uw raad en ons college.  

 
5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de uitvoering van de monitor zullen we onder meer samenwerken met instellingen en 

organisaties, (advies)raden en cliëntvertegenwoordigingen. Afhankelijk van de gekozen 

thema’s zullen gebruikers, betrokken instellingen en deskundigen worden betrokken en 

uitgenodigd. De resultaten van de monitor en de conclusies die daaruit worden getrokken 

delen we breed, via diverse communicatiekanalen. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Aan het voorstel zelf zijn geen directe kosten verbonden. De kans is echter reëel dat we bij 

de verdere uitvoering wel enige kosten, bijvoorbeeld voor ervaringsonderzoek, zullen 

moeten maken. Op voorhand valt evenwel niet aan te geven in welke mate en frequentie. 

Binnen de Wmo beschikken we over een beperkt budget van € 8.050 (4450.6267004, de 

voormalige middelen voor het uitvoeren van de benchmark), die kunnen worden ingezet 

om dergelijke kosten te dekken. 

 

8 Evaluatie 

Zoals de naam van de notitie al aangeeft dekt de notitie slechts de eerste twee jaar, 

gerekend vanaf de invoering op 1 januari 2015 van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de 

Participatiewet. Dat is niet zonder reden, zoals we bovenstaand al hebben aangegeven. 

We stellen voor aan het eind van 2016 de monitor sociaal domein te evalueren en te 

bezien of hij beantwoordt aan de geformuleerde doelen en wensen. Concrete vragen die 

daarbij onder andere aan de orde kunnen komen zijn: 

- bieden de cijfers voldoende inzicht en diepgang en zijn trends helder? 

- zijn alle onderdelen in voldoende mate gedekt? 

- worden gebruikers en instellingen gehoord? 

- dragen de gekozen instrumenten bij aan het zicht en grip op de effecten van het beleid 

en de uitvoering? 

Vanzelfsprekend zullen wij uw raad, evenals andere betrokken partijen, actief betrekken en 

meenemen bij deze evaluatie. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 (Z/15/020114/38693) 



 
NOTITIE LEIDERDORPSE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015-2016 
MONITOREN EN STUREN BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN 
 

 

 

 

 
 



Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 2 

 

Inleiding en aanleiding 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, de zogenoemde 
decentralisaties sociaal domein. Met de overheveling van nieuwe taken en doelgroepen, in combinatie met stevige financiële taakstellingen vanuit het 
rijk, is het van belang zicht te houden op de ontwikkelingen, processen, resultaten en effecten van de beleidskeuzes, teneinde tijdig bij te kunnen 
sturen.  
 
Sturen in het sociaal domein 
Het leidend beginsel van de decentralisaties is dat gemeenten – als eerste overheid – beter dan bijvoorbeeld rijk of provincies in staat zijn taken, 
diensten en activiteiten effectiever (kwaliteit) en efficiënter (kosten) uit te voeren. Om dit te kunnen waarmaken is een transformatie – een nieuwe 
manier van denken en doen – nodig. Het gaat niet langer om het werken vanuit het recht op zorg of uitkering, maar vanuit de eigen mogelijkheden 
van inwoners (‘eigen kracht’), de inzet van de sociale omgeving en vanuit preventief en integraal denken. We zullen gebaande paden moeten verlaten 
en niet bang zijn nieuwe wegen in te slaan, waarbij we uitgaan van vertrouwen en veel ruimte geven aan de professional. Deze verschuiving van 
waarden en de ontwikkeling van een nieuwe uitvoeringspraktijk vergt tevens een verandering van sturing. De gemeente heeft immers niet alle 
noodzakelijke kennis en expertise op de domeinen in huis en zal een beroep moeten doen op partners en derden. Er is daardoor sprake van complexe 
afhankelijkheidsverhoudingen. Enerzijds moet de gemeente, waar nodig, interveniëren. Anderzijds is zij afhankelijk van de deskundigheid en 
capaciteit in het veld. Sturing van ‘boven’ staat op gespannen voet met de specifieke, concrete vraagstukken van de inwoner of (binnen) de wijk, waar 
de (uitvoerende) professionals dagelijks mee te maken hebben.  
 
Motie PvdA en informatieavond met raad 
Op 27 oktober 2014 diende de PvdA, vanuit bovengenoemde behoefte aan informatie en sturing, een motie in om te komen tot een brede adviesraad 
Sociaal Domein. In de ingediende motie worden de volgende kerndoelen geformuleerd: door middel van een adviesraad sociaal domein signalen uit de 
samenleving bundelen, analyseren en rapporteren aan college en gemeenteraad. Centrale vragen daarbij zijn: doen we het wel goed, waar kan het beter 
en hoe kunnen we hierop gaan bijsturen? 
 
Naar aanleiding van de (overigens aangehouden) motie is aansluitend ambtelijk in gesprek met een afvaardiging van de PvdA een verhelderings- en 
verdiepingsslag gemaakt en gezocht naar een nadere invulling hiervan, waarbij de mogelijke oprichting van een brede adviesraad een van de opties 
is. Op 26 mei 2015 is vervolgens tijdens een informatieavond met de raad in een informele setting de discussienota monitoring en sturing besproken. 
Belangrijkste doel van de avond was input te krijgen over de behoeften en wensen van de raadsleden, zodat zij in staat zijn hun rol en 
verantwoordelijkheden op een adequate wijze vorm te kunnen geven. De idee van de PvdA is in deze discussie meegenomen. Een van de uitkomsten 
was dat de monitor zich vooral moet richten op hoofdlijnen en zo min mogelijk dubbelingen bevat. Met betrekking tot oprichting van een eventuele 
adviesraad werd uitgesproken dat deze bij voorkeur niet naast, maar in plaats van bestaande adviesraden komt. De uitkomsten van het overleg 
hebben mede bijgedragen aan het in deze notitie neergelegde voorstel voor een lokale monitorings- en sturingsagenda. Die agenda bevat een breed 
en adequaat palet aan instrumenten, die gezamenlijk en in samenhang voldoende inzicht bieden in het sociaal domein. Op nadrukkelijke wens van de 
raad zullen stakeholders – o.a. instellingen, cliënten en adviesraden – bij het proces worden betrokken. Naast het tellen gaat het hierbij vooral ook om 
het vertellen: de verhalen achter de cijfers, die misschien nog wel relevanter en interessanter zijn bij de evaluatie van het beleid. Het gaat om een 
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geaggregeerd en samenhangend stelsel van instrumenten, dat een helder inzicht biedt en waarmee het mogelijk is om tijdig het beleid bij te sturen 
als dit noodzakelijk of wenselijk is. Het voorstel, waarin beide aspecten – tellen en vertellen – een plaats krijgen, is niet in beton gegoten. Aangezien 
de implementatie nog niet is afgerond, ontwikkelingen doorlopen en nieuwe instellingen als het Sociaal Team Leiderdorp (STL) en het Jeugd- en 
Gezinsteam (JGT) tijd nodig hebben om hun waarde te bewijzen, is de monitor per definitie een dynamisch instrument. Deelinstrumenten zullen zich 
in de toekomst al dan niet bewijzen. Is er sprake van een voldoende dekkend pakket, vallen er gaten in het beeld of is juist sprake van onnodige 
dubbelingen? Dat laatste zal overigens niet altijd zijn te voorkomen. Zo overlappen bijvoorbeeld gebruikte indicatoren in de begroting met gegevens 
in de monitor. Zolang dat een specifiek doel dient, is dat echter acceptabel.  
 
Samenwerking Leidse regio 
Zoals bekend is het beleid voor de drie decentralisaties in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen. Begin 2015 heeft de gemeente 
Oegstgeest tijdens het bestuurlijk overleg Leidse regio de aanzet gegeven voor regionale samenwerking bij de ontwikkeling van een monitor, zonder 
dat dit hoeft te leiden tot één gezamenlijke en gelijke aanpak. Vanuit een gedeelde visie maken de vier gemeenten eigen keuzen, die recht doen aan de 
lokale wensen en situatie. Afgesproken is om ervaringen en uitkomsten te delen, waardoor het mogelijk is van elkaar te leren en thema’s en 
onderwerpen af te stemmen. Mogelijk dat in de toekomst tot afspraken over een regionale monitor gekomen wordt. Benchmarking vindt plaats met 
de regio. Voor de Jeugd met Holland Rijnland, voor de Wmo en de Participatiewet met de Leidse regio. 
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Sturen en monitoren 
Sturing vindt op verschillende niveaus plaats. Vaak worden hiervoor de niveaus outcome, output, throughput en input onderscheiden. Outcome staat 
voor het beoogde effect, output voor de daadwerkelijke geleverde resultaat, throughput voor de processen en input voor de (financiële) middelen die 
aan een proces worden besteed. Voor een goede sturing, monitoring en verantwoording zal je deze verschillende niveaus met elkaar moeten 
verbinden en laten aansluiten bij de sturingscyclus.  
 

 
 
 
Input, output en outcome zijn kwantitatief van aard. Het verhaal (analyse) achter de cijfers is van belang voor de interpretatie, al dient hierbij 
rekening te worden gehouden dat het ‘verhaal’ pas opgetekend kan worden wanneer meerdere metingen zijn gedaan (trends). Throughput 
daarentegen bestaat voor een groot deel uit kwalitatieve evaluaties (vertellen). 
 
Monitoring richt zich op de productie van feitelijke informatie over beleidsprocessen, met name van prestaties en – in mindere mate – van effecten. 
Monitoring registreert vaak wat er gebeurt, soms hoe het gebeurt en zelden waarom het gebeurt. Monitoring staat daarmee laag op de 
evaluatieladder1. Een stap hoger staat benchmarking, een trede daarboven evaluatie. Monitoring krijgt pas betekenis als het geduid wordt, als het in 
een perspectief geplaatst wordt.  
 
In de praktijk gaan er dilemma’s achter de keuze van monitoring schuil2: 
 

- beperkt of volledig: moet een monitor gericht zijn op hoofdlijnen of juist op (zoveel mogelijk) relevante details?  
- beschrijven versus beoordelen: er bestaat doorgaans niet alleen behoefte aan ‘cijfers’, maar juist ook aan verklaringen, interpretaties en 

oordelen (‘verhalen achter de cijfers’). Dit is het onderscheid tussen kale monitoring en evaluatie. Monitors zijn in feite niet geschikt om te 
evalueren maar kunnen wel een opstap vormen voor evaluatie. 

                                                                    
1 Onder meer: Bongers en Den Hertog, Vernieuwing van methoden voor beleidsevaluatie, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 3, pp 29-44; Peter Swanborn, Evalueren, Boom, 
Amsterdam, 1999/2002 
2 Ontleend aan Arno F.A. Korsten, Wat ervan terecht komt, zicht op beleidsevaluatie, 8 april 2013 
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- flexibiliteit versus stabiliteit: bij monitoring is continuïteit in het signaleren van groot belang. Daar staat tegenover dat informatiebehoeften in 
de loop van de tijd veranderen. Het regelmatig aanpassen van de inhoud van de monitor kan echter de vergelijkbaarheid in de tijd aantasten. 

 
De ervaring leert dat de term ‘monitoring’ vaak de associatie oproept dat er voortdurend van alles gemeten wordt. Dat beeld klopt niet. Er zijn 
verschillende mogelijkheden: 

1. continu of periodiek; 
2. 100% dekkend of steekproefsgewijs; 
3. uitgebreid of trapsgewijs.3  

 
De monitor heeft tot doel om op basis van de verkregen inzichten tijdig te kunnen bijsturen ten aanzien van de keuzes in het beleid. Als gevolg van de 
omvang, aard en complexiteit van de drie decentralisaties is het aantal te evalueren thema’s in beginsel groot en divers. Om dit te kunnen beheersen 
is een inperking noodzakelijk. Dat sluit aan bij het op 26 mei uitgesproken uitgangspunt de monitor op hoofdlijnen in te richten. Voorts is een 
onderscheid gemaakt tussen inzichten waarbij het wenselijk is dat deze periodiek in beeld worden gebracht en onderzoek dat een meer eenmalig 
karakter heeft.  
 
Een concretisering levert het volgende beeld op: 

1. Input – (Financiële) monitoring 
2. Throughput - De werking (evaluatie) van STL en JGT 
3. Output - Gebruik binnen het sociale domein (volumeontwikkeling) 
4. Outcome - Effecten in de maatschappij, inclusief cliëntervaringen 

 
Duidelijk is dat juist het gebruik van diverse methoden er aan bijdragen het gestelde doel en vragen te beantwoorden. Het gaat daarbij om de 
werking en effecten van de teams, niet casuïstiek. 
 
Voorstel Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 
Onderscheid wordt gemaakt tussen tellen en vertellen. Wij stellen voor om twee keer per jaar – medio maart en medio september – de monitor 
Sociaal Domein aan de raad aan te bieden, waarin beide elementen terugkomen, en daarover vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. We sluiten 
hiermee aan bij de publicatie van de KING-monitor. In de Leiderdorpse monitor bundelen we zoveel mogelijk relevante gegevens, die vooral een 
bijdrage leveren aan het ‘tel’-deel. Dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, omdat niet alle bronnen op de genoemde specifieke momenten in het jaar 
beschikbaar zijn. Daarnaast organiseren we, in overleg met griffie en raad, minimaal twee keer per jaar een interactieve werkbijeenkomst, aan de 
hand van dan actuele thema’s. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een netwerktafel. Voorts vindt in het kader van de Wmo jaarlijks een 
ervaringsonderzoek plaats, waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het vertellen over ervaringen. Ook de resultaten hiervan delen we met 
de raad. Tot slot is binnen de Leidse regio afgesproken onderzoeken waar mogelijk af te stemmen en resultaten met elkaar te delen. Zo maakt de 

                                                                    
3 Nederlands Jeugdinstituut, Outcome in zicht, 9 mei 2014 
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gemeente Leiden gebruik van de tijdsintensieve, maar interessante methodiek Most Significant Change (MSC) om het verteldeel in te vullen (dit heet 
in Leiden inmiddels Vertellen in Beeld (VIB)). De resultaten daarvan leveren eveneens input voor Leiderdorp. Om dit alles te kunnen waarmaken, zal 
een strakke planning onvermijdelijk zijn. Na onderstaande paragraaf over de Brede Adviesraad lichten we de te onderscheiden onderdelen van de 
monitor kort toe, gerubriceerd in een tel- en een verteldeel. 
 
Resumerend: 
 

Wat Wanneer Tellen / vertellen Initiatief 

KING-monitor Maart en september Vooral tellen College 

Leiderdorpse monitor Maart en september Vooral tellen College 

Interactieve werkbijeenkomsten Minimaal 2 x per jaar (voorjaar en najaar) Vertellen College 

Ervaringsonderzoek (Wmo) 2e en 3e kwartaal uitvoering, 4e kwartaal resultaat Vertellen College 

Werkbezoeken e.d. Meerdere keren per jaar Vertellen Raad 
 
Brede adviesraad Sociaal Domein 
We hebben geprobeerd antwoord te geven op de vraag of het in het leven roepen van een adviesraad sociaal domein de behoefte aan vooral het 
vertellen gaat oplossen. We willen immers niet alleen de cijfers en feiten, maar vooral ook het verhaal en de praktijk daarachter. Meer weten over het 
proces (waar zijn we naar op weg), ervaringen (van de cliënt, inwoners van Leiderdorp, instellingen) en resultaten (levert het ons iets op). Bij het 
beantwoorden van de vraag liepen we aan tegen een aantal, veelal praktische problemen. Zo is de trend om meer op bovenlokaal niveau te 
monitoren, terwijl de behoefte van (een deel van) de raad vooral lokaal is. De bestaande Wmo-adviesraad is niet ingericht en daardoor niet in staat 
om vorm en inhoud te geven aan de vragen van de raad. De adviesraad Werk en Inkomen is het resultaat van een recentelijke fusie tussen de oude 
Wsw- en WWB-cliëntenraden en is nog druk bezig met het vormen van een gezamenlijk gedragen cultuur. Deze raad werkt voor twee gemeenten en 
kan alleen om die reden al niet probleemloos opgaan in een lokale adviesraad op het sociaal domein. Dat zou bovendien in tegenspraak zijn met de 
gehanteerde argumenten die hebben geleid tot de fusie. Bij zowel de Wmo-adviesraad als de Adviesraad Werk en Inkomen sluiten de opdracht, de 
werkwijze en de beschikbare expertise niet aan bij de behoeften van de raad. Tot slot lopen we aan tegen de wens voor onafhankelijkheid, terwijl een 
substantieel deel van de voorgenomen adviesraad sociaal domein per definitie eigen belangen inbrengt. We hebben er derhalve voor gekozen om op 
dit moment niet voor deze oplossing te opteren, maar gebruik te maken van het instrument van netwerktafels (zie onderstaand). Wij denken met dit 
instrument een invulling te geven aan de wens van de raad om voeling te houden met en signalen te ontvangen uit het veld en de gebruikers.  
 
Tellen 
 
We richten ons primair op de in bijlage 1 genoemde onderdelen en de verbinding tussen de verschillende domeinen. 
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1. Cijfermatige kern van de Leiderdorpse monitor is de gemeentelijke monitor sociaal domein van CBS/KING. De KING-monitor geeft inzicht in 
onder meer de ontwikkeling van volumes (aantal cliënten en/of de duur van de ondersteuning). Op 17 september 2015 zijn de resultaten 
over het eerste halfjaar gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Daarna volgt elk halfjaar een update. De in de monitor opgenomen 
thema’s zijn breder dan alleen het sociaal domein, maar zijn daarentegen relatief globaal.4 Een pluspunt van de KING-monitor is de 
mogelijkheid om te vergelijken met andere gemeenten. Gezien de onderlinge verschillen, bijvoorbeeld qua bevolkingssamenstelling, is enige 
voorzichtigheid daarbij wel geboden. 

2. De KING-monitor dekt niet alle relevante onderdelen waarop wij graag willen monitoren. Onder andere met betrekking tot de verbinding 
tussen de transities zullen aanvullende gegevens wenselijk zijn. Om de administratieve en uitvoeringslast te beperken, maken we daartoe 
zoveel mogelijk gebruik van bestaande onderzoeken en (eventueel aangepaste) rapportages van aanbieders, uitvoerende organisaties (zoals 
Zorg-lokaal, UWV, DZB) en andere partners in de regio (bijvoorbeeld GGD) en zoeken we aansluiting bij (sub)regionale 
(enquête)onderzoeken (zoals de recentelijk in de Leidse regio uitgevoerde wijk- en stadsenquêtes) en bestaande processen (P&C cyclus). 
Deze rapportages zijn alle periodiek. De wijkenquête bevat vragen over verschillende onderwerpen en levert onder meer een beeld op van 
hoe Leiderdorpers hun gemeente ervaren, hoe bekend zij zijn met de voorzieningen en in welke mate zij hiervan gebruik maken. De enquête 
vindt plaats door middel van een representatieve steekproef en zal op wijkniveau gegevens genereren. 

3. Bewaken van de kwaliteit is zowel binnen Jeugd en Wmo in de wet benoemd. Binnen de Wmo wordt hiervoor specifiek een toezichthoudende 
ambtenaar aangewezen. Bij de Jeugdwet wordt het toezicht landelijk geregeld. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie 
Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). Deze drie toezichthouders treden 
bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. De kwaliteitseisen bij werk liggen verankerd in werkprocessen en voldoen aan de eisen zoals 
verwoord in het Leidse controleprotocol voor de accountantscontrole (DVO, art 5). Specifieke onderdelen van kwaliteitsbewaking zijn: 
- klachten (m.b.t. bejegening) 
- beroep en bezwaar (m.b.t. besluit) 
- contractbeheer (m.b.t. naleving aangegane contracten) 
- naleving wet  
 

Vertellen 
 

4. In de wetgeving worden gemeenten verplicht ervaringsonderzoek te doen. Niet het meten van de tevredenheid, maar onderzoek naar de 
ervaringen staat centraal. Dit kan op verschillende wijzen geschieden. Landelijk worden hiervoor voorbeelden ontwikkeld. Een voorbeeld 
hiervan zijn de boekjes Cliënt in beeld, waarbij in het kader van 3D in samenwerking met de gemeente Leiden Wmo-cliënten zijn 
geïnterviewd. Maar het kan ook door op bezoek te gaan bij specifieke doelgroepen (op de koffie bij…).  

5. Voor specifieke informatie kunnen we gebruik maken van het burgerpanel.  

                                                                    
4 Voor Leiderdorp ontbreken om vooralsnog onduidelijke redenen de gegevens op het terrein van de Wmo, hoewel de beschikbare gegevens tijdig zijn aangeleverd. Wij gaan ervan uit 
dat we, in overleg met CBS/KING, deze omissie op korte termijn kunnen herstellen. 
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6. Wij willen de transformatie van het sociaal domein en de interactieve wijze waarop dit het afgelopen jaar is gedaan structureel voortzetten. 
Er is een werkgroep participatie (interactieve bijeenkomsten) geformeerd die dit nader gaat uitwerken. Een onderdeel is het organiseren van 
interactieve werkbijeenkomsten ((net)werktafels, en dergelijke). De eerder verzamelde informatie kan mede invulling geven aan de inhoud 
van deze bijeenkomsten. Het is de bedoeling minimaal twee maal per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren. De gemeenteraad gaat 
tijdens deze bijeenkomsten nadrukkelijk in gesprek met organisaties en inwoners. Het is daarbij belangrijk dat iedereen kan beschikken over 
dezelfde informatie op hetzelfde moment. Wij werken bij de organisatie nadrukkelijk samen met betrokken instellingen. Organisaties en 
inwoners zullen gericht worden uitgenodigd, al dan niet aan de hand van een thema. 

7. Werkbezoeken, koffiemomenten, en dergelijke. De gesprekken vinden op locatie, in een voor mensen prettige omgeving plaats. Door bij 
organisaties lang te gaan en in gesprek te gaan met inwoners van Leiderdorp wordt een schat aan informatie over ervaringen opgehaald. 
Uitgangspunt is dat de raad hierin voor een belangrijk deel zelf – per fractie of collectief – het initiatief neemt. 

 
Evaluaties waarbij samenwerking met de regio noodzakelijk is, zijn en worden in 2015 geagendeerd in de regio. Te denken valt aan het evalueren 
van de samenwerking tussen de gemeenten in de regio, het evalueren van de effectiviteit van bovenlokale zorg of bijvoorbeeld de samenwerking 
tussen de drie O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) bij de Participatiewet. Exacte invulling is afhankelijk van wat de wensen en mogelijkheden 
binnen de regio zijn. Ook is van belang dat er eerst ervaring wordt opgedaan, zodat een evaluatie ook enige diepgang kan hebben. Aannemelijk is dan 
ook dat regionaal uit te voeren evaluaties op zijn vroegst in 2016 aan de orde zullen zijn.  
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Bijlage 1: Monitoring 
 
Monitoring vindt in ieder geval plaats op de volgende onderwerpen: 
 
Wmo 

- Maatwerkvoorziening immaterieel (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, et cetera) 
- Maatwerkvoorziening materieel (hulpmiddelen, woningaanpassing, et cetera) 
- Persoonsgebonden budget (Pgb) Wmo  
- Aanvullende ziektekostenverzekering (onderdeel van minimabeleid) 

 
Jeugd 

- PGB jeugd (lokaal budget) 
- ZIN jeugd (regionaal opdrachtgeverschap). Een nadere uitsplitsing naar product is wenselijk. Bij de inkoop in de regio zijn zeven 

zorginhoudelijke percelen ingekocht. Het betreft: 
- jeugd en opvoedhulp 
- gesloten jeugdzorg 
- jeugdbescherming en jeugdreclassering 
- ernstige enkelvoudige dyslexie 
- generalistische basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (GBGGZ) 
- specialistische geestelijke gezondheidszorg jeugd (SGGZ) 
- kinderen met een beperking (LVB) 
Naast deze ingekochte percelen zal er gemonitord worden op de kosten van Veilig Thuis (voormalig AMHK) en op de jeugd- en gezinsteams. 

 
Participatiewet 

- Re-integratie 
- Wsw/beschut werk oud 
- Beschut werk nieuw 
- Loonkostensubsidie en garantiebanen 
- Tegenprestatie 
- Arbeidsmatige dagbesteding 
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Bijlage 2: gemeentelijke monitor sociaal domein van CBS/KING 
 
De gemeentelijke monitor sociaal domein van KING/CBS vormt de kern van de monitor- en sturingsagenda. De monitor is in 2014 ontwikkeld. Het 
betreft een landelijke kwantitatieve monitor waarbij via het CBS een gegevensuitvraag wordt gedaan bij gemeenten over Wmo en Participatiewet en 
bij aanbieders van Jeugdzorg. De gegevensuitvraag betreft informatie over de output (o.a. volume en duur van de ondersteuning) en voor de 
Jeugdzorg naast output tevens outcome-indicatoren (uitval, tevredenheid en doelrealisatie). De monitor geeft inzicht in gebruik, early warning items, 
cliëntervaring en toegankelijkheid. Aan de hand van deze indicatoren worden maatschappelijke effecten onderzocht. De indicatoren in de monitor 
worden zoveel als mogelijk (zodanig dat herleidbaarheid naar persoonsniveau niet mogelijk is) op wijkniveau in een nog te ontwikkelen dashboard 
weergegeven. Een meerwaarde van de KING monitor is de mogelijkheid om te vergelijken met andere gemeenten. 
 
Met de monitor kunnen gemeenten: 

 signaleren, (bij)sturen en beleid kunnen (her)formuleren 
 de gemeenteraad én burger voorzien van verantwoordingsinformatie 
 leren en verbeteren door gemeentelijke prestaties te beoordelen en te vergelijken 

 
De KING monitor is voor het eerst gepubliceerd op 17 september 2015 op www.waarstaatjegemeente.nl.  
 
 
 

 
 
 
 
 

groeimodel 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Pagina 1 van 2 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/015123/38305    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

 

Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 22 september 2015  

Onderwerp:  Raadsbesluit 2de 

bestuursrapportage 2015 

   

 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/15/015123/36598 d.d. 28 augustus 2015; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 26 oktober 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2015 
2. de begrotingswijziging voor het jaar 2015 inzake de 2de bestuursrapportage vast te 

stellen 
3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 
4. In te stemmen om de subsidiebijdrage Holland Rijnland € 49.275 ten gunste te 

brengen van het krediet IVVP Quick Wins. 
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De begrotingswijziging 2de bestuursrapportage 2015 vast te stellen door de raad; 

 

Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 27.544        -             -              -           -             -              -           -             

2 - Werk en Inkomen -21.810       -18.000      20.000        -20.000     -             -              -           -             

3 - Kunst, Cultuur en Sport 6.000          -             -              -           -             -              -           -             

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

5 - Ruimtelijk beleid -87.000       -344.613     56.000        -           -             -              -           -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -58.400       -64.900      61.000        -           -10.000       -              -10.000     -             

7 - Grondontwikkeling 10.706.889  -6.927.410  -1.614.289   -643.731   8.298.912    -1.015.618   -10.329     -             

Algemene Dekkingsmiddelen -82.134       921.035      375.675       -29.669     350.324      -269.850      10.000      -             

Saldo van baten en lasten 10.491.089  -6.433.888  -1.101.614   -693.400   8.639.236    -1.285.468   -10.329     -             

Mutatie reserves -7.027.360   2.766.035   -2.074.078   4.194.769 240.578      -7.534.201   -           -             

2017

60.145

nadeel

20182015 2016

-10.329 

voordeel

Resultaat -204.124 

voordeel

325.677

nadeel  

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 november 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 22 september 2015  

Onderwerp:  Raadsvoorstel 2de 

bestuursrapportage 2015 

 Aan de raad.  

 

  

Beslispunten 

1. kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2015 
2. de begrotingswijziging voor het jaar 2015 inzake de 2de bestuursrapportage vast te 

stellen 
3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 
4. In te stemmen om de subsidiebijdrage Holland Rijnland € 49.275 ten gunste te 

brengen van het krediet IVVP Quick Wins. 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2014 is de primitieve begroting 2015-2018 vastgesteld door de 

Raad. Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad 

voorgelegd ter vaststelling. Met de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het 

verwachte jaarrekeningsaldo voor 2015 bijgesteld.  

1.b Voorgeschiedenis 

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

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De begrotingswijziging raakt alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Door middel van deze begrotingswijziging wordt voldaan aan het BBV en wordt het 

verwachte begrotingssaldo 2015 up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.2/2.1/3.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2015 bijgesteld. 

De toelichting op de diverse begrotingswijzigingen staat toegelicht per programma  ‘wat 

kost het’. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder ‘Financiële mutaties 2de 

bestuursrapportage 2015’. 

4.1 Voorkomen begrotingsonrechtmatigheid 
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In 2015 is een subsidiebijdrage ontvangen van Holland Rijnland voor het creëren van veilige 

schoolzones. Deze subsidie wordt ten gunste gebracht van het project Quick Wins om Veilige 

Schoonzones rond scholen te creëren. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie. 

Niet van toepassing. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De 2de bestuursrapportage is ook aangeboden aan de financiële werkgroep van de raad. 
 

7 Kosten, baten en dekking  

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

Bedragen -:voordeel; +:nadeel

Jaar Saldo voor

Mutatie 2de 

bestuursrapportage 2015 Saldo na

2015 231.197€                       -204.124€                     27.073€                        

2016 69.276€                        325.677€                       394.953€                       

2017 46.792€                        60.145€                        106.937€                       

2018 50.134€                        -10.329€                       39.805€                        
 

 

De begrotingswijziging 2de bestuursrapportage 2015 vast te stellen door de raad; 

Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 27.544        -             -              -           -             -              -           -             

2 - Werk en Inkomen -21.810       -18.000      20.000        -20.000     -             -              -           -             

3 - Kunst, Cultuur en Sport 6.000          -             -              -           -             -              -           -             

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

5 - Ruimtelijk beleid -87.000       -344.613     56.000        -           -             -              -           -             

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -58.400       -64.900      61.000        -           -10.000       -              -10.000     -             

7 - Grondontwikkeling 10.706.889  -6.927.410  -1.614.289   -643.731   8.298.912    -1.015.618   -10.329     -             

Algemene Dekkingsmiddelen -82.134       921.035      375.675       -29.669     350.324      -269.850      10.000      -             

Saldo van baten en lasten 10.491.089  -6.433.888  -1.101.614   -693.400   8.639.236    -1.285.468   -10.329     -             

Mutatie reserves -7.027.360   2.766.035   -2.074.078   4.194.769 240.578      -7.534.201   -           -             

2017

60.145

nadeel

20182015 2016

-10.329 

voordeel

Resultaat -204.124 

voordeel

325.677

nadeel  

 

 

8 Evaluatie 

Dit product ‘2de bestuursrapportage 2015’ wordt geëvalueerd in de financiële werkgroep 

van de raad. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2015-2018
uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord
probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt vanaf 2013 twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt
zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Een daaraan gekoppeld
stoplichtmodel zorgt voor grotere inzichtelijkheid. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in
samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de
activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Een aantal teksten is gelijk aan de vorige bestuursrapportage
De teksten van de eerste bestuursrapportage zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage. Daar
waar de situatie sinds de vorige rapportage niet is gewijzigd zijn ook de teksten niet gewijzigd. U zult hierdoor regelmatig bekende
teksten tegenkomen. Om inzichtelijk te maken waar tekstuele wijzigingen zijn, is in de meeste tabellen de kolom 'aangepast t.o.v.
1e rapportage' toegevoegd. De nieuwe teksten / wijzigingen zijn in cursief aangeven

Kleur wijzigingen
Indien de kleur van het verkeerslicht voor een onderdeel is gewijzgd is in onderstaande tabel de reden weergegeven. Als u dit
document digitaal leest kunt u op de nieuwe kleur klikken en wordt u automatisch doorgeleid naar het betreffende onderdeel.

1e
rapportage

nieuwe kleur
2e rapportage

Toelichting afwijking

1C Jeugdbeleid Geld ± √ De subsidie is betaald en geeft nu geen onregelmatig
beeld meer

1D Jeugdgezondh. +
prev.jeugdbeleid

Activiteiten √ ± Het ontwikkelen van de juiste prestatie indicatoren is op
dit moment nog niet mogelijk.

2A Algemene bijstand Geld – √ De DVO Werk en Inkomen is aangepast in de 1ste
bestuursrapportage

2C Vreemdelingenbeleid Activiteiten ± √ We lopen in de pas met de huisvestingstaakstelling
2015. In het tweede halfjaar verwachten we de rest
van de taakstelling te kunnen realiseren, inclusief de
achterstand uit 2014.

4B Water Activiteiten √ ± De uitvoering van de maatregelen in het Zijlkwartier
start pas in het 4e kwartaal. De nulmeting voor de
bergingsrekeningcourant is in het 3e kwartaal ipv het 2e
kwartaal gestart

4C Groen beleid en regio Activiteiten √ ± Met name punt 1.3 en 2.1 veroorzaken deze kleur;
de oorzaak ligt echter bij externe partijen (Tennet en
Provincie)

4E Speelplaatsen Activiteiten √ ± Een aantal ontwikkelingen hebben voor vertraging in de
planning gezorgd:
- Er is voor de tweede maal bezwaar aangetekend in het
aanbestedingstraject van nieuwe speeltoestellen;
- Uitvoering Heelblaadjespad is tijdelijk stopgezet in
afwachting van besluitvorming renovatie/ nieuwbouw van
de school;
- het creëren van nieuwe speelplaats in Driegatenbrug
heeft een langere doorlooptijd nodig. De wensen van
de buurtbewoners lopen erg uiteen. Met behulp van een
enquete hopen we dit te kunnen vlot trekken.

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ – De bestemmingsplannen zijn niet meer 100% actueel,
zie ook de toelichting bij de activiteiten
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1e
rapportage

nieuwe kleur
2e rapportage

Toelichting afwijking

5A Ruimtelijke ordening Activiteiten ± – De bestemmingsplannen Driegatenbrug en
Achthovenerpolder zijn vanwege capaciteit en andere
plannen niet op tijd geactualiseerd en daardoor zijn
niet alle bestemmingsplannen meer actueel. We gaan
zo snel mogelijk deze plannen verder in procedure
brengen en verwachten dat ze medio 2016 kunnen
worden vastgesteld door de raad. De consequentie
is dat we tot die tijd geen leges kunnen heffen op
bouwplannen. De verwachting is dat dit risico zich
mogelijk bij Achthovenerpolder zal kunnen voortdoen.

5D Milieu Activiteiten ± – De nieuwe duurzaamheidsagenda zal niet in 2015
gereed zijn. De nieuwe agenda wordt opgestart en in
2016 aan de raad voorgelegd. De vertraging levert
geen consequenties op. Ook dit jaar zullen geen 7
duurzaamheidsleningen verstrekt worden. Er zijn geen
consequenties verbonden aan niet-verlenen. We gaan in
2015 nog extra aandacht aan de mogelijkheid van deze
leningen besteden .

6A Algemene regionale
samenwerking

Doelen √ ± De discussie over Kracht15, de herprofilering van
Holland Rijnland, kan worden afgerond in 2015, maar
vraagt wel extra aandacht van de projectorganisatie
binnen Holland Rijnland . Dat vraagt ook extra
inspanning van de gemeenten zelf om tot finale
besluitvorming in het Algemeen Bestuur van december
2015 te komen.

7C Grondontwikkeling W4 Doelen ± – Bospoort zal niet meer in 2015 tot werklocatie in
ontwikkeling gebracht kunnen worden. IKEA heeft
nog steeds geen nieuw plan ingediend en er is ook
geen sprake van verkoop van de drie paviljoens. De
ontwikkeling is sterk afhankelijk van externe factoren; wij
blijven in gesprek met IKEA en ontwikkelaar.

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2015 redelijk op schema ligt. Behoudens de
aangebrachte wijzigingen van de 1e bestuursrapportage naar de 2de bestuursrapportage waar een aantal stoplichten van groen/
oranje naar oranje/rood wijzigen is in de samenvattende tabel duidelijk dat slechts een enkel programma oranje of rood is. Deze
oranje en rode onderdelen leiden vooralsnog niet tot het bijstellen van de plannen.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
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SAMENVATTING

Per subprogramma wordt aangegeven met behulp van het verkeerslichtmodel of de doelen, de activiteiten en het geld groen (√),
oranje (±) of rood (–) staan. Wat betekenen deze kleuren:

Doel
■ Groen : Realistische verwachting is dat het beoogde doel gehaald zal worden.
■ Oranje : Het doel zal worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed.
■ Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn het gewenste doel te realiseren.

Activiteiten
■ Groen : Realistische verwachting is dat de geplande activiteiten in 2015 worden uitgevoerd
■ Oranje : De activiteit zal in 2015 worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed.
■ Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn de activiteiten in 2015 (volledig) uit te voeren.

Geld
■ Groen : Budget is toereikend.
■ Oranje : Omvang budget is kritiek.
■ Rood : Budget is ontoereikend.
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Uitleg over waarom voor deze kleur is gekozen leest u in de toelichting per programma.

Onderstaande tabel is de samenvattende tabel uit de 2de bestuursrapportage 2015

Subprogramma

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1B Wet Maatschap. Ondersteuning Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1C Jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld ±

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1F Onderwijshuisvesting Doelen ± Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

2A Algemene bijstand Doelen ± Activiteiten ± Geld √

2B Wet Soc.Werkvoorziening(WSW) Doelen √ Activiteiten √ Geld √

2C Vreemdelingenbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld –

Subprogramma

3A Kunst en Cultuur Doelen √ Activiteiten √ Geld √

3B Sport Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

4A Verkeer en vervoer Doelen √ Activiteiten – Geld √

4B Water Doelen √ Activiteiten ± Geld √

4C Groen beleid en regio Doelen √ Activiteiten ± Geld √

4D Openbaar groen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4E Speelplaatsen Doelen √ Activiteiten ± Geld √

4F Riolering Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4G Reiniging Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

5A Ruimtelijke ordening Doelen – Activiteiten – Geld √

5B Woonbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5C Economische zaken Doelen √ Activiteiten √ Geld √

5D Milieu Doelen √ Activiteiten – Geld √

Subprogramma

6A Algemene regionale samenwerking Doelen ± Activiteiten √ Geld √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6C Openbare orde en veiligheid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6D Brandweer en rampenbestrijding Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen √ Activiteiten ± Geld √

7B Grondontwikkeling Centrumplan Doelen – Activiteiten ± Geld √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen – Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ Activiteiten √ Geld √
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PROGRAMMA'S

De bestuursrapportage richt zich per (sub-)programma op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld
dat ervoor nodig is. Een daaraan gekoppeld stoplichtmodel zorgt voor grotere inzichtelijkheid.

De doelen en activiteiten van de primitieve begroting zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage.

Financiële mutaties 2de bestuursrapportage 2015
Tweede bestuursrapportage 2015 2015 2016 2017 2018

Saldo voor 2de bestuursrapportage 231.197 69.276 46.792 50.134

Correctie budgetten, programma overstijgend 0 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 27.544 0 0 0

Totaal programma 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 27.544 0 0 0

Vluchtelingenwerk 42.000 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 -81.810 0 0 0

Totaal programm 2 - Werk en Inkomen -39.810 0 0 0

Kunst & Cultuur correctie 6.000 0 0 0

Restant 2014 Kunst &Cultuur - Reserveboeking 3.554 0 0 0

Totaal programma 3 - Kunst, Cultuur en Sport 9.554 0 0 0

Grondverkopen -100.000 0 0 0

Constructieve toets -40.000 0 0 0

Duurzaamheidslening -13.000 0 0 0

Verkoop pand -222.613 0 0 0

Overheveling bestemmingsplannen -56.000 56.000 0 0

Overheveling bestemmingsplannen - Reserveboeking 56.000 -56.000 0 0

Totaal programma 5 Ruimtelijk beleid -375.613 0 0 0

Detachering -32.300 0 0 0

Organisatieontwikkeling -71.000 71.000 0 0

Correctie budgetten, programma overstijgend -20.000 -10.000 -10.000 -10.000

Organisatieontwikkeling - Reserveboeking 71.000 -71.000 0 0

Totaal programma 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -52.300 -10.000 -10.000 -10.000
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Tweede bestuursrapportage 2015 2015 2016 2017 2018

Correctie op de kostenverdeelstaat. -10.329 -10.329 -10.329 -10.329

Resultaat verwerking GIG 2015 exploitie 3.789.808 2.247.691 7.293.623 0

Resultaat verwerking GIG 2015 met reserve -3.789.808 -2.247.691 -7.293.623 0

Totaal programma 7 - Grondontwikkeling -10.329 -10.329 -10.329 -10.329

Tegenboeking GIG 2014 -375.218 -257.480 0 0

Nieuwe GIG 2015 592.965 593.486 70.474 0

Afboeken onvoorzien -55.183

Correctie budgetten, programma overstijgend 20.000 10.000 10.000 10.000

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 656.337 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 -
Reserveboeking

-602.071 0 0 0

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 236.830 346.006 80.474 10.000

Totaal -204.124 325.677 60.145 -10.329

Ontwikkeling Saldo 27.073 394.953 106.937 39.805
-/- = voordeel
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Mee- en tegenvallerlijst 2de bestuursrapportage 2015

Programma Meevaller Tegenvaller I/S Saldo na 1ste
rapportage

Saldo 1ste rapportage 2015 (nadelig)    231.197

Programma 2

Vluchtelingenwerk 18.000 60.000 I

Programma 3

Reserve Kunst en Cultuur 9.554 I

Programma 5

Constructieve toets 40.000 I

Grondverkopen 100.000 I

Verkoop pand 222.613 I

Duurzaamheidslening 13.000 I

Programma 6

Detachering 32.300 I

Programma 7

GIG boeking 2015 207.418 I

Algemene dekkingsmiddelen

Meicirculaire regulier 602.071 602.071 I

Meicirculaire sociaal domein 293.457 293.457 I

Vrijval onvoorzien 55.183 I

Saldo 2de rapportage 2015 1.376.624 1.172.500  204.124

Saldo na 2de bestuursrapportage 2015 (nadelig)    27.073
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Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1B Wet Maatschap. Ondersteuning Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1C Jeugdbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld ± √

1D Jeugdgezondh. +
prev.jeugdbeleid

Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld ± ±

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1F Onderwijshuisvesting Doelen ± ± Activiteiten ± ± Geld √ √

1A Lokale gezondheidszorg

Doelen

Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Bevorderen van afstemming en
samenwerking tussen organisaties.

Nee De GGD, het CJG, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen
Sport Servicepunt maken een jaarplanning van de
gezondheidsbevorderende initiatieven voor jeugdigen. Ze weten elkaar goed te
vinden en ze kennen elkaars aanbod.

2. Kinderen en jongeren en hun
opvoeders weerbaarder maken tegen
schadelijk alcoholgebruik, roken en
ongezonde voeding en beter leren
omgaan met deze verleidingen.

Nee De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen o.a.
lesprogramma's voor het onderwijs en sluiten aan bij landelijk campagnes voor
voorlichting aan ouders en jeugdigen. Docenten uit het onderwijs laten zich ook
scholen in preventie programma's die de GGD aanbied.

3. Kinderen en jongeren worden door
gezonde leefomgeving aangemoedigd
gezond gedrag te vertonen.

Ja Als gemeente dragen wij zorg voor het onderhoud van de openbare ruimte,
zodat kinderen en jongeren veilig kunnen sporten en bewegen. De GGD
verzorgt lesprogramma's en sluiten aan bij landelijke campagnes om kinderen
en jongeren aan te moedigen tot gezond gedrag. In het kader van de Drank en
Horecawet is een preventie en handhavingsplan alcohol opgesteld. Deze wordt
uitgevoerd. Daarnaast is een preventieplan gereed in het najaar dat breed op dit
doel richt.

4. Eenzaamheid en depressie onder
ouderen voorkomen door ouderen
zolang mogelijk actief te houden.

Nee Door de GGD en lokale organisaties zoals Pluspunt worden diverse activiteiten
ondernomen om eenzaamheid en depressie onder ouderen te voorkomen.
Met de komst van het STL en samenwerkingsafspraken met de huisartsen kan
lokaal aan het verbeteren van de signalering gewerkt worden.

5. Mensen met een lage SES beter
informeren en adviseren over
gezonde leefstijl en stimuleren meer te
bewegen.

Ja De GGD heeft onderzoek gedaan naar de verbinding van bewegingsonderwijs
en het bereiken van moeilijke doelgroepen. Zij hebben de gemeente
geadviseerd om in te zetten op het verbinden van vraag en aanbod in
Leiderdorp. Dit doen we onder andere door het beweegprogramma Lekker in
je Lijf in samenwerking met de GGD op te zetten, en buurtinitiatieven in de wijk
Schansen en Dreven te stimuleren.
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Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Organiseren van
platformbijeenkomsten voor betrokken
organisaties.

Ja Ja Door de veranderingen op het gebied van de drie decentralisaties
is er tijdens de evaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid
(maart 2015) besloten dat er nog maar één platformbijeenkomst
georganiseerd zal worden. Eind 2015 zal er een platformbijeenkomst
worden georganiseerd.

2.1 De GGD HM biedt voorlichting,
advies en ondersteuning aan scholen op
het gebied van gezonde leefstijl.

Nee Ja De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen
lesprogramma's en sluiten aan bij landelijke campagnes voor
voorlichting aan ouders en jeugdigen. Dit gebeurt het gehele jaar
door.

2.2. CJG Leiderdorp biedt informatie,
advies en ondersteuning aan kinderen,
jongeren en ouders.

Nee Ja Het CJG Leiderdorp biedt kinderen, jongeren en ouders in
Leiderdorp informatie, advies en ondersteuning.

2.3 Uitvoering Preventie en
Handhavingsplan Alcohol.

Ja Ja Er zijn diverse brieven verstuurd naar ouders van kinderen die in
de openbare ruimte gesignaleerd worden met alcohol. Toezicht
en bewustwording bij jeugdigen en ouders krijgt het gehele jaar
aandacht. Daarnaast worden er weerbaarheidstrainingen op scholen
gegeven om kinderen te informeren en leren 'nee' te durven zeggen
tegen schadelijk groepsgedrag.

3.1 In lokale media wordt aangesloten bij
landelijke campagnes.

Ja Ja In lokale media is aangesloten bij diverse landelijke campagnes
zoals NIX onder de 18 en de nationale buitenspeeldag.

4.1 Het bestaande sport en
beweegaanbod wordt in kaart gebracht
en gepromoot.

Nee Ja Sportfondsen Sport Servicepunt heeft het sport en beweegaanbod in
kaart en maakt dit aanbod kenbaar via de site en de sportgids.

4.2 Het bestaande aanbod op het gebied
van depressie wordt in kaart gebracht en
gepromoot.

Ja Ja Dit punt wordt nauw afgestemd met de huisartsen in het
huisartsenoverleg.

4.3 Regelmatig aandacht in lokale media
voor eenzaamheid en depressie.

Nee Ja Vanuit Rivierduinen, Pluspunt en de GGD wordt regelmatig aandacht
besteed aan eenzaamheid en depressie in lokale media, via folders
e.d.

5.1 Aandacht besteden aan het sport en
beweegaanbod.

Nee Ja De GGD, het CJG, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen
Sport Servicepunt maken een jaarplanning van de
gezondheidsbevorderende initiatieven voor jeugdigen.

5.2 Sport en beweegactiviteiten
aanbieden in Schansen en Dreven.

Ja Ja In de eerste periode is nog geen beweegactiviteit uitgevoerd in de
Schansen en Dreven. Met SCW en Pluspunt is afgesproken dat zij
één keer per jaar in dit gebied een beweegactiviteit uitvoeren. Dit kan
via de buurtkamer De Hoeksteen. Daarnaast is er voor de minima de
mogelijkheid om aan te sluiten bij het beweegprogramma "Lekker in
je Lijf".

* Centrum voor Jeugd en Gezin Leiderdorp
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1B Wet maatschappelijke ondersteuning

Doelen

Inwoners worden door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd om zo lang mogelijk de regie over het eigen
bestaan te voeren. Dit doen zij door zoveel mogelijk op eigen kracht en verantwoordelijkheid te participeren in de samenleving.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Het bevorderen van samenleven
in de buurten en wijken door het
beschikbaar stellen van een budget
voor burgerinitiatieven

Ja Na de zomer kan de regeling in Leiderdorp gepromoot worden en kunnen
inwoners zelf aanvragen indienen. Om de regeling te kunnen gebruiken worden
nog beleidsregels geformuleerd, waarop ook een afwijzing van een verzoek kan
worden gedaan.

2. Jaarlijks (vanaf 2011 tot 2016) stijgt
het bereik onder mantelzorgers met
10%. Vrijwilligers in Leiderdorp worden
ondersteund bij hun vrijwilligerswerk.

Ja Door de mantelzorgorganisaties worden veel mantelzorgers ondersteund.
Door de introductie van de mantelzorgpas zal het aantal mantelzorgers in
Leiderdorp beter in kaart kunnen worden gebracht. We verwachten dat de pas
een aanzuigende werking zal hebben en meer mensen bekend zullen worden
met de mantelzorgondersteuning in Leiderdorp.

De vrijwilligers worden door diverse activiteiten vanuit Idoe ondersteund. Op 11
juni vond voor de tweede maal de Beursvloer plaats. De aankomende periode
willen we aandacht blijven besteden aan vrijwilligerswerk door de gemaakte
matches op de beursvloer in de lokale pers uit te lichten.

3. Zorgen dat inwoners door algemene
en/of individuele voorzieningen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven participeren.

Nee In verband met de transitie Wmo zijn voor 2015 met zo'n 65 aanbieders
contracten gesloten. De ondersteuning die inwoners in Leiderdorp gebruikten
binnen de Awbz en voormalige Wmo kunnen hiermee zoveel mogelijk
gewaarborgd worden. De hervorming van de algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen zullen in 2015 verder vorm worden gegeven.

4. Verbeteren en behouden van zorg,
preventie en opvang wanneer mensen
zelf niet langer de regie over hun
eigen bestaan kunnen voeren.

Nee Centrum gemeente Leiden heeft de contracten voor Beschermd wonen gesloten
en de toegang voor alle gemeenten vormgegeven. Rondom continuering van de
inloopfunctie GGZ zijn binnen Holland Rijnland afspraken gemaakt. Afspraken
voor de toekomst worden verder uitgewerkt. Overige activiteiten/afspraken
op het terrein van de OGGZ en maatschappelijk opvang (regionaal Kompas)
worden gecontinueerd.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v.
1ste
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Organiseren van twee
platformbijeenkomsten

Nee Nee Er zijn nog geen platformbijeenkomsten georganiseerd. Naar
aanleiding van de transitie en de campagne Samen Leiderdorp
wordt een voorstel uitgewerkt om de transformatiegedachte
bij en met inwoners Leiderdorp vorm te geven. De
platformbijeenkomsten zullen hierin worden meegenomen.

1.2 Budgetten beschikbaar stellen voor wijk-
en/of buurtinitiatieven

Ja Nee De regeling voor het indienen van aanvragen voor het
budget is bijna gereed. De laatste hand wordt gelegd aan
de beleidsregels waarop ook aanvragen kunnen worden
afgewezen. Na de zomer kan de regeling breed bekend worden
gemaakt bij inwoners.

2.1 Subsidiëren van ondersteuning
mantelzorgers

Nee Ja Stichting Pluspunt en het Bureau Informele Zorg (ActiVite)
hebben voor de mantelzorgondersteuning subsidie gekregen.
Hiermee wordt de ondersteuning voor mantelzorgers op diverse
terreinen gesubsidieerd en gecontinueerd.

2.2 Extra aandacht specifieke
mantelzorggroep

Ja Ja Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan werkende
mantelzorgers. Met name werkgevers worden geïnformeerd
op welke wijze zij een werknemer die mantelzorg verleend
kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft Leiderdorp zich aan
gesloten bij een regionaal project om aandacht te geven aan
jonge mantelzorgers. Het CJG is hier bij betrokken.
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Activiteit Aangepast
t.o.v.
1ste
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

2.3 Uitwerken voorstel
mantelzorgwaardering

Ja Ja/Nee Vanaf juni kunnen alle mantelzorgers in Leiderdorp gebruik
maken van de mantelzorgpas. Hiermee kunnen mantelzorgers
korting krijgen bij diverse winkels en organisaties. Met de
mantelzorgorganisaties wordt in de tweede helft van het jaar
verder gekeken op welke wijze de mantelzorgers verder
ondersteund of gewaardeerd kan worden.

2.4 Verstrekken vrijwilligersprijs Nee Ja Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2015 zijn de vrijwilligersprijzen
uitgereikt aan StudioDwars, muziekvereniging Tamarco en
stichting Vrienden van het Oude Dorp.

2.5 Deskundigheidsbevordering door
cursusaanbod voor vrijwilligers

Ja Ja Idoe verzorgt ieder jaar een scala aan cursussen en trainingen
waar vrijwilligers vanuit Leiderdorp gebruik van kunnen
maken. Hiervan worden er minstens drie in Leiderdorp
georganiseerd. Daarnaast organiseren de zorgorganisaties voor
hun vrijwilligers gezamenlijk specifieke cursussen.

2.6 Bijdrage aan digitale vacaturebank Nee Ja Idoe heeft voor 2015 subsidie ontvangen om de digitale
vacaturebank voor vrijwilligers te continueren.

2.7 Organiseren van de beursvloer Ja Ja Op 11 juni j.l. is de beursvloer voor de tweede maal in
Leiderdorp georganiseerd. Er zijn 123 matches gerealiseerd
tussen lokale bedrijven en organisaties. In het najaar neemt
iDOE contact op met de organisaties om te informeren of de
matches al zijn uitgevoerd.

3.1 Verstrekken van individuele
maatwerkvoorzieningen

Ja Nee Voor alle maatwerkvoorzieningen zijn met diverse aanbieders
contracten afgesloten. Voor maatwerkvoorzieningen zoals;
hulp bij het huishouden, begeleiding e.d. is dit samen met de
aanbieders vormgegeven binnen het bestuurlijk contracteren.
Binnen alle contracten kan de continuïteit van de ondersteuning
aan alle inwoners van Leiderdorp gewaarborgd worden. Op
enkele onderdelen van de nieuwe taken binnen de Wmo
worden nog afspraken uitgewerkt met de aanbieders. Het
betreft zaken zoals: casemanagement dementie, persoonlijke
verzorging binnen de Wmo en maaltijdvoorziening. Omdat
dit regionaal moet gebeuren wordt er noodzakelijk soms
afgeweken van de planning.

3.2 Versterken en behouden algemene
voorzieningen

Nee Nee Het versterken, verbeteren en behouden van de algemene
voorzieningen zullen naar aanleiding van de transitie aan
verandering onderhevig zijn. Voorbeeld hiervan is de algemene
voorziening Hulp bij het huishouden. Door meer ondersteuning
vanuit de algemene voorzieningen te willen verlenen zullen
organisaties hierop innoveren.

3.3 Doorontwikkelen Sociaal Team
Leiderdorp(STL)

Ja Nee Het STL is vanaf januari operationeel. In 2015 moet voor 1
oktober nog veel gesprekken met overgangscliënten worden
gevoerd. Dit wordt als extra druk op het STL ervaren. Ook wordt
er nog veel tijd geïnvesteerd in scholing, contacten in het veld
en het verfijnen van verschillende processen. Dit najaar zal een
eerste evaluatie plaatsvinden.

3.4 Opstellen nieuwe agenda wonen en zorg Ja Ja In de subregio Leiden is in een brainstormsessie
geÏnventariseerd welke veranderingen van de Transitie Wmo
van invloed kunnen zijn op het thema wonen en zorg. De
veranderingen spelen vooral op lange termijn.Deze zullen
worden meegenomen binnen het reguliere beleid en afspraken.

3.5 Ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten Wmo Ja Nee Binnen de subregio Leiden wordt gewerkt aan een voorstel voor
toezicht op de Wmo en de invulling van de toezichthoudende
ambtenaar. Voorts worden voorstellen voorbereid hoe het
monitoren van de 3D's kan worden vormgegeven. Beide
voorstellen zullen in het najaar 2015 worden vastgesteld.

4.1 Uitvoeren regionale beleidsvisie huiselijk
geweld

Nee Nee De regionale uitvoering van de beleidsvisie huiselijk geweld
en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau Hollands
Midden. Rolverdeling en kosten tussen centrumgemeente en
regiogemeenten wordt momenteel nader uitgewerkt.
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Activiteit Aangepast
t.o.v.
1ste
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

4.2 Continueren gemeentelijke bijdrage
preventieve OGGZ

Nee Ja De gemeenschappelijke regeling OGGZ wordt gecontinueerd.
Naar aanleiding van de transitie wordt gekeken of de
inloopfunctie psychiatrie opgenomen kan worden in de
gemeenschappelijke regeling.

4.3 Regionaal vormgeven inloopfunctie GGZ Nee Nee Voor 2015 zijn afspraken gemaakt met Rivierduinen over het
voortzetten van de inloopfunctie GGZ. Een regionale werkgroep
buigt zich over de benodigde innovatie en toekomst van de
inloopfuncties binnen de Wmo.

4.4 Onderzoek naar bijdrage Regionaal
Kompas

Ja Ja Leiderdorp heeft aangegeven een onderzoek te willen
doen naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren
in het huisvesten van dak- en thuislozen. Dit is een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die in de nieuwe
Wmo nogmaals nadrukkelijker is benoemd. Er wordt i.s.m.
Leiden een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd om de
mogelijkheden verder te verkennen. Deze bijeenkomst vindt in
september plaats. Verdere regionale stappen worden i.s.m. de
Leidse regio overlegd.

4.5 Gemeentelijke bijdrage anonieme
hulplijn

Nee Ja De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de landelijke
afspraken die de VNG met Sensoor heeft gemaakt.
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1C Jeugdbeleid

Doelen

De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van de participatie, het stimuleren van de deelname aan-
en het zelf laten organiseren van activiteiten in de vrije tijd van jongeren.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Het percentage 1 Leiderdorpse jongeren in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar dat deelneemt aan
activiteiten georganiseerd door maatschappelijke
organisaties in stand houden.

Nee De organisaties die zich bezig houden met jeugdactiviteiten
hebben hiervoor subsidie ontvangen die gelijk is aan het jaar
daarvoor.

2. Stimuleren van het zelf laten organiseren van
activiteiten door de jeugd.

Nee Met name SCw biedt mogelijkheden hiertoe in het kader van
participatie en talentontwikkeling.

3. Verhoging van de participatie van jongeren aan
het beleidsproces om het (jeugd)beleid beter te
laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Ja Tijdens de bijeenkomsten van het Trendteam hebben jongeren de
geadviseerd over diverse onderwerpen zoals: het Jongerenwerke
en Kunst en Cultuur.

1 Dit percentage wordt via de vierjaarlijkse jongerenpeiling gemeten. De laatste meting was in 2012, de volgende meting vindt plaats in
2016.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

Door subsidiëring ondersteunen van (de
organisatie van) activiteiten die bijdragen
aan de doelen van het jeugdbeleid.

Nee Ja Verschillende organisaties die zich bezig houden met
jeugdactiviteiten ontvangen subsidie. Dit betreft het Sociaal Cultureel
werk, het Milieu Educatief Centrum, JeugdtheaterhuisLeiderdorp,
de Stichting Scouting Leiderdorp, de Stichting Vakantiepas en de
Stichting Schooltuinen. Deze subsidies zijn in het eerste kwartaal
uitgekeerd.

Promoten van de 'declaratieregeling
maatschappelijke participatie' in het
kader van het minimabeleid.

Nee Nee De promotie van de regeling vindt plaats via de gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie sociale zaken. Begin dit jaar hebben inwoners
die aan de voorwaarden voldoen een schrijven ontvangen over de
mogelijkheid om bepaalde kosten te declareren.

Door stimulering het aantal activiteiten
dat door jongeren ( als vrijwilliger) wordt
georganiseerd vergroten.

Ja Nee In deze rapportageperiode hebben 7 jongeren als vrijwilliger aan het
organiseren van activiteiten bijgedragen. Er zijn 19 bijeenkomsten
Vrijwilligers Dwars geweest en er hebben 2 jongerenoverleggen
plaatsgevonden .

Het project ‘een CJG voor en door
jongeren’ continueren.

Nee Nee Er waren te weinig aanmeldingen om het project dit schooljaar uit
te voeren. Er wordt met CJG en SCw en in samenwerking met het
onderwijs gekeken naar een gewijzigde opzet voor het schooljaar
2015-2016.

Het trendteam continueren. Ja Nee Er zijn 6 bijeenkomsten met het Trendteam geweest.

Een jeugddebat of dialoog organiseren
waarbij jongeren een rol hebben in de
organisatie.

Ja Ja Gesprekken over de organisatie van een jeugddebat of dialoog
waarbij jongeren een rol hebben in de organisatie zullen plaats
vinden in de komende rapportageperiode.
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1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid

Doelen

De instroom in de zwaardere specialiseerde jeugdhulp beperken door de inzet van het JGT en de versterking van de preventieve
activiteiten van het CJG.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 is er voldoende aanbod van kwalitatief
goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.

Nee De jeugdhulp voor 2015 is ingekocht. Alle ondersteuning aan
jeugdigen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten
vallen is hiermee gewaarborgd.

2. In 2015 is er voldoende laagdrempelig en
divers aanbod beschikbaar voor opvoed- en
opgroeiondersteuning vanuit het CJG, dat aansluit
bij de behoeften van de doelgroep.

Ja Jaarlijks subsidiëren we bij de RDOG de aanvullende diensten.
Voor 2015 is dit proces in 2014 doorlopen. De aanvraag voor
2016 is ontvangen.

3.In 2015 wordt het CJG uitgebreid met een JGT. Nee Het JGT is inmiddels van start gegaan en hangt onder de vlag van
het CJG. Er is regelmatig overleg tussen het JGT en het CJG.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Uitwerken en implementeren van
beleid ten behoeve van de nieuwe
jeugdwet.

Nee Ja In 2014 hebben we de alle stappen gezet die nodig waren voor
de transitie. Voor 2015 betekent dit dat we deze stappen verder
moeten uitwerken. Onder andere de doorontwikkeling van de JGT’s,
het vormgeven van een regionale crisisdienst, het opzetten van de
jeugdbeschermingstafel, draaiboek voor lokale calamiteiten en het
nieuwe inkoopproces opstarten.  

1.2 De jeugdhulp wordt in Holland
Rijnland ingekocht

Ja Ja De jeugdhulp voor 2015 is ingekocht en de Tijdelijke werkorganisatie
(Two) is bezig met de voorbereidingen voor de inkoop voor 2016.
De eerste bijeenkomsten voor de gemeenteraadsleden in de regio
Holland Rijnland zijn geweest. Het inkoopplan is ter kennisname aan
de gemeenteraad wordt toegezonden.

1.3 Het ontwikkelen van prestatie
indicatoren voor de gespecialiseerde
jeugdhulp.

Ja Nee We zijn zowel regionaal als lokaal bezig met het ontwikkelen van
indicatoren. Er worden voorstellen voorbereid hoe het monitoren van
de 3D's kan worden vormgeven. We hopen bij de Begroting 2017
de juiste prestatie indicatoren gereed te hebben. De reden hiervoor
is dat de nu beschikbare cijfers nog geen goed beeld geven van de
huidige situatie.

2.1 Het uitvoeren van de
wettelijke taken op het gebied van
jeugdgezondheidszorg.

Ja Ja De subsidie voor de JGZ voor 2015 is toegekend en loopt geheel
2015. De aanvraag van 2016 is inmiddels ontvangen.

2.2 Het organiseren van preventieve
activiteiten door het CJG.

Nee Nee Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden
er (naast de bestaande subsidies) zijn. In het tweede kwartaal komt
er een preventieplan jeugd. De vragen die bij het CJG en het JGT
worden gesteld vormen (naast het bestaande beleid) de basis van
het preventieplan.

3.1. Uitrollen JGT Nee Ja Het JGT is uitgerold binnen Leiderdorp. Leiderdorp heeft samen met
de gemeente Zoeterwoude een team. Op dit moment zijn we bezig
met het doorontwikkelen van het JGT. In het JGT van Leiderdorp en
Zoeterwoude werken 13 mensen. Dit zijn medewerkers van MEE ,
Ipse de Bruggen, Cardea, (voormalig BJZ), Kwadraad, Curium,
Rivierduinen, Gemiva en Insowijs.

3.2. Integratie CJG en JGT. Nee Nee Dit is een doorlopend proces. Het JGT werkt onder de vlag van het
CJG. Het is belangrijk dat we de keten sluiten en dat de preventieve
activiteiten van het CJG aansluiten op de vraag van het JGT.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

3.3 Het ontwikkelen van prestatie
indicatoren voor het JGT.

Ja Nee We zijn zowel regionaal als lokaal bezig met het ontwikkelen van
indicatoren. Er worden voorstellen voorbereid hoe het monitoren van
de 3D's kan worden vormgeven. We hopen bij de Begroting 2017
de juiste prestatie indicatoren gereed te hebben. De reden hiervoor
is dat de nu beschikbare cijfers nog geen goed beeld geven van de
huidige situatie. Hiernaast zijn wij van mening dat de teams hier ook
goed bij betrokken moeten worden.
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1E Lokaal onderwijsbeleid

Doelen

Door het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en het verminderen van het aantal voortijdig
schoolverlaters verbeteren van de kansen van Leiderdorpse jeugdigen op de arbeidsmarkt.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 is 85% van de 2-
en 3-jarigen met een door het
consultatiebureau geconstateerde
achterstand in hun taalontwikkeling
geplaatst op een voorziening
waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden

Ja Begin 2015 is het convenant "Doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschool
en Voor- en Vroegschoolse Educatie" door de ketenpartners ondertekend.
Hierin staan (nieuwe) afspraken die samen met de ketenpartners zijn opgesteld
om de overgang van peuterspeelzaal/kinderopvang naar basisschoolonderwijs
voor kinderen makkelijker te maken, en tevens onderwijsachterstanden
eerder te signaleren en over te dragen. Vervolgens is in juni de nieuwe
onderwijskansennota vernieuwd.

2. In schooljaar 2015/2016 is het
aantal voortijdig schoolverlaters 38 (in
het voortgezet onderwijs maximaal 16,
in het MBO maximaal 22)

Nee De cijfers worden jaarlijks vastgesteld door het RBL op 1 oktober. Het aantal
nieuwe VSV'ers is met 1 gestegen naar 41 in schooljaar 2013/2014.

3. Alle voortijdig schoolverlaters
tussen de 18 en 23 jaar volgen een
traject bij het Regionaal Bureau
Leerplicht

Nee Wanneer een onderwijsdeelnemer tussen de 18 en 23 jaar dreigt uit te vallen
of zonder startkwalificatie van school gaat, krijgt deze deelnemer hulp van het
RMC bij het vinden van een opleiding of baan. Waar nodig verwijst de RMC-
medewerker (casemanager mbo) de deelnemer door naar zorg of hulpverlening.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het toekennen van
bijdragen in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid

Ja Ja De bijdrage aan Stichting Kinderopvang Leiderdorp is toegekend.

1.2 Het bespreken van tussentijdse
resultaten met partners

Ja Ja In het vernieuwde onderwijskansenbeleid is vastgesteld dat de
werkgroep die mee heeft gedacht voor het convenant en het beleid
minstens eenmaal per jaar bijeenkomt om de resultaten van het
convenant en het beleid te bespreken.

1.3 Nieuw beleid opstellen Ja Ja Voor de zomer is het nieuwe beleid vastgesteld door het college. Dit
is tot stand gekomen met de ketenpartners uit Leiderdorp en door te
kijken naar praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten.

2.1 Het Regionaal Bureau Leerplicht
bezoekt alle basisscholen om het
verzuimprotocol onder de aandacht te
brengen.

Nee Ja In blijvende uitvoering. De leerplichtambtenaar bezoekt alle scholen.
Een aantal is reeds bezocht, een aantal moet nog worden bezocht.
Binnenkort vindt een gesprek plaats met het RBL.

2.2 De leerplichtambtenaar controleert
de verzuimregistratie van scholen en
bespreekt bovengemiddeld verzuim.

Nee Ja Zie voortgang bij activiteit 2.1: een aantal scholen is bezocht, een
aantal moet nog bezocht worden. (Bovengemiddeld). Verzuim wordt
met het schoolhoofd besproken.

3.1 Alle voortijdig schoolverlaters worden
per kwartaal benaderd om hen gebruik
te laten maken van een aanbod voor
trajectbegeleiding.

Nee Ja In blijvende uitvoering. Wanneer jongeren uitvallen van een opleiding
en nog geen startkwalificatie hebben, worden zij telefonisch of per
brief benaderd door het RBL.
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1F Onderwijshuisvesting

Doelen

Het binnen de wettelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, efficiënt inzetten van de beschikbare
onderwijsaccommodaties conform de beleidsuitgangspunten van het vigerende integraal huisvestingsplan.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 worden de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs
en het Integraal Huisvestingsplan
(IHP) geactualiseerd

Ja Op 2 februari is de Verordening Voorzieningen Huisvesting Leiderdorp
2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Het Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs wordt in verband met gebrek aan capaciteit en het opstellen van de
leerlingenprognose doorgeschoven naar de eerste raadsvergadering in 2016.

2. In 2015 wordt een beslissing
genomen over renovatie van het
scholencomplex van de Hasselbraam
en Regenboog in Voorhof.

Ja Het college heeft in juli het principebesluit tot renovatie van de Hasselbraam en
Regenboog genomen en daarbij een voorbereidingkrediet beschikbaar gesteld.
Er is een projectopdracht en plan van aanpak gemaakt. De raad wordt om een
besluit gevraagd als de definitiefase is afgerond en er een definitief ontwerp ligt.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

We bespreken de consequenties van de
overheveling van het buitenonderhoud
voor de nieuwe huisvestingsverordening
en verwerken de zienswijzen.

Ja Ja De consequenties van de overheveling voor de nieuwe verordening
zijn eind 2014 besproken in het Op Overeenstemming Gericht
Overleg. Daarbij hebben de schoolbesturen hun akkoord gegeven op
de concept verordening, waarna deze ter vaststelling is voorgelegd
aan de gemeenteraad (2 februari 2015).

We voeren overleg met de
schoolbesturen over de consequenties
van de overheveling van het
buitenonderhoud voor de besturen en de
gemeente.

Nee Ja Voor het OOGO in maart stond dit nog niet geagendeerd, omdat
het te vroeg was om de financiële consequenties al precies in beeld
te hebben, maar voor het tweede OOGO in november wordt het
geagendeerd.

We evalueren met de schoolbesturen
en de Leiderdorpse opvanginstelling
SKL het vigerende IHP en stellen de
inhoudsopgave voor het nieuwe IHP op.

Ja Nee In het OOGO in maart is aangekondigd dat het IHP als project wordt
opgepakt en buiten het OOGO om vorm en inhoud zal krijgen.
Daarna is het project ivm tekort aan capaciteit/andere prioritering
een aantal maanden blijven liggen. Er wordt een leerlingenprognose
opgesteld op basis van de 1 oktobertelling die als basis voor het IHP
dient.

We onderzoeken de haalbaarheid van
renovatie van het scholencomplex in
Voorhof

Ja Nee De schoolbesturen en SKL hebben de mogelijkheden van renovatie
van het scholencomplex laten onderzoeken en een onderhouds-
en verbeterplan voor het gebouw laten opstellen. Er wordt
een leerlingenprognose opgesteld en een onderzoek naar de
bouwkundige staat uitgevoerd zoals de huisvestingsverordening
voorschrijft.

We stellen met de schoolbesturen OBSG
en PCBO en met kinderopvanginstelling
SKL een programma van eisen op voor
renovatie

Ja Nee Na he principebesluit tot renovatie is er een projectopdracht en
plan van aanpak opgesteld die door de portefeuillehouder zijn
geaccordeerd. Hierna heeft er een eerste stuurgroepvergadering
plaatsgevonden waarin de eerste stappen richting definitiefase zijn
gezet. Aan het eind hiervan wordt de raad om acitivering van het
begrote krediet gevraagd.

We leggen de gemeenteraad het voorstel
voor om krediet voor realisatie van het
plan beschikbaar te stellen.

Nee Nee Als er een (financieel) uitvoerbaar PvE is, wordt de gemeenteraad
voorgesteld het krediet te activeren dat per 2017 in de
gemeentebegroting is opgenomen.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 1A Lokale gezondheidszorg 730 44 774 613 √ 79%

PROG 1B Wet Maatschap.
Ondersteuning

6.578 67- 6.512 3.127 √ 48%

PROG 1C Jeugdbeleid 579 2 581 521 √ 90%

PROG 1D Jeugdhulp en preventief
jeugdbel

6.989 63 7.052 4.668 ± 66%

PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid 608 2 609 269 √ 44%

PROG 1F Onderwijshuisvesting 2.761 41- 2.719 1.794 √ 66%

Saldo programma 18.244 3 18.247 10.993 60%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 1

514- 416 98- 342-

Saldo na bestemming 17.730 419 18.149 10.650 59%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Programma 1D, Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
Vooralsnog zijn de kosten binnen de begroting en gaat de betaling voor jeugdhulp maandelijks volgens afspraak. Er is een risico
binnen het buget PGB jeugd.

Begrotingswijzigingen voor programma 1

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Correctie budgetten, programma overstijgend 0 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 27.544 0 0 0

Totaal programma 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en
Onderwijs

27.544 0 0 0

-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Programma 1B, Wet Maatschappelijke ondersteuning
Tegenvaller; voor de verwerking van de meicirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 1B betreft het de financiële doorwerking binnen het sociaal domein.

Programma 1B, Wet Maatschappelijke ondersteuning
Budgettair neutraal, met deze wijziging worden een aantal budgetten overgeheveld / gecorrigeerd naar andere producten en
programma's. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo.
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Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m

lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210711 IBP Invoer WMO 26 0 26 0 0 0  2016 N

7210713 Software WMO 38 23 16 0 0 0 2016  N

Totaal 1 Zorg,Welzijn,Jeugd
en Onderwijs

64 23 41 0 0 0   

Moties en amendementen

Geen
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Programma 2 : Werk en Inkomen
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

2A Algemene bijstand Doelen ± ± Activiteiten ± ± Geld – √

2B Wet Soc.Werkvoorziening(WSW) Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

2C Vreemdelingenbeleid Doelen √ √ Activiteiten ± √ Geld – –

2A Algemene bijstand

Doelen

Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. De omvang van het klantenbestand
P-wet ontwikkelt zich in 2015
positiever dan het landelijk
gemiddelde

Ja In 2014 is landelijk het aantal WWB-uitkeringen toegenomen met 4,7%, van
398.800 naar 417.500. In dezelfde periode steeg het aantal uitkeringen in
Leiderdorp met 3,4%, van 328 naar 339. De eerste vijf maanden van 2015
is landelijk het aantal mensen met (nu) een Participatiewet-uitkering verder
gegroeid naar 428.000 (+2,5%). In Leiderdorp steeg het aantal klanten in deze
periode naar 345 (+1,8%). Opvallend genoeg zette na mei een daling in, naar
333 in week 28 (-3,5%). Dit is inclusief de mensen die vóór 2015 onder de
Wajong en Wsw vielen. We blijven daarmee binnen het gestelde doel.

2. In 2015 plaatsen we 20 klanten met
een loonwaarde lager dan 100% op
een zo regulier mogelijke werkplek

Ja Er zijn in het eerste half jaar nog geen klanten met een loonkostensubsidie op
grond van de Participatiewet geplaatst. Dat heeft voor een belangrijk deel te
maken met ingecalculeerde opstartproblemen. Eén van de grootste knelpunten
betreft de strikte wijze waarop het UWV de indicatietoets toepast, waardoor
het aantal uiteindelijk geïndiceerden zeer gering is. Het UWV heeft wel al
Leiderdorpse inwoners met een loonkostensubsidie op een garantiebaan
geplaatst. Dit betreft echter geen mensen die tot de gemeentelijke doelgroep
behoren. Alle inspanningen zijn er op gericht om in de loop van het jaar alsnog
mensen te plaatsen.

3. In 2016 is het aantal succesvolle
schuldhulpverleningstrajecten voor
Leiderdorpers met problematische
schulden gestegen naar 30%

Nee Het aantal schuldhulpverleningstrajecten in totaliteit is iets gestegen, het
succesvol doorlopen van verschillende trajecten en producten verloopt
voorspoedig.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Instroom P-wet beperken
door effectieve intake en
poortwachtersfunctie

Ja Doorlopend De afgelopen periode is het intakeproces verder aangescherpt.
Belangrijke elementen zoals de poortwachtersfunctie,
collectieve voorlichtingsbijeenkomst, opstellen plan van aanpak
door de klant en analyse op voorliggende voorzieningen zijn
onveranderd gebleven. Er is een standaard zoekperiode van 6
weken aan het intakeproces toegevoegd, waarin klanten zich
maximaal in moeten spannen om aan het werk te komen. Dit
moeten zij kunnen aantonen. In het tweede kwartaal van 2015
zijn 31 aanvragen in behandeling genomen.

1.2 Stimuleren uitstroom P-wet door
ondersteuning bij
re-integratie en de inzet van re-
integratie-instrumenten

Ja Doorlopend In het tweede kwartaal van 2015 zijn 16 klanten nieuw
aangemeld voor een re-integratietraject. 36 klanten zitten in
een lopend traject, een stijging van 13 ten opzichte van het
eerste kwartaal 2015. Het tweede kwartaal zijn acht trajecten
afgesloten, waarvan vijf succesvol.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.3 Integrale en sluitende aanpak van
de jeugdwerkloosheid

Ja Doorlopend Met de komst van de Participatiewet is de toegang tot Wajong
voor jongeren met arbeidsvermogen gestopt. De doelgroep
VSO/ PrO schoolverlaters, die voorheen voor een groot deel
een Wajong-uitkering ontvingen, is benoemd als prioritaire
groep in het marktbewerkingsplan. Afgesproken is dat het
Actieplan jeugdwerkloosheid de brugfunctie gaat vervullen
tussen de scholen en de individuele gemeenten.

1.4 Adequate invulling
(regionale)werkgeversdienstverlening

Ja Nee Het regionale Werkbedrijf - een bestuurlijk overleg- en
afstemmingsplatform - is formeel op 1 januari 2015 van start
gegaan. De feitelijke dienstverlening vindt plaats vanuit de
subregionale werkgeversservicepunten.  In augustus is de
nieuwe projectleider van start gegaan. Zij zal zich vooral moeten
richten op het bewerkstelligen van een gerichte en effectieve
aanpak, waarbij alle betrokken partijen vanuit een gedeeld
belang samenwerken aan het toeleiden van mensen naar de
arbeidsmarkt. Specifieke aandacht is er voor mensen met
een arbeidsbeperking. De strikte indicatietoets door het UWV
vormt vooralsnog een belemmering voor het realiseren van
garantiebanen. Veel aangemelde klanten komen niet door de
toets heen. Dit punt heeft landelijk de aandacht.

1.5 Invulling geven aan de
tegenprestatie

Ja Nee In Klant in Beeld gesprekken worden mensen gemotiveerd
om maatschappelijk nuttige activiteiten (vrijwilligerswerk) te
verrichten. Op dit moment zijn we in gesprek met organisaties
om het aanbod aan maatschappelijk nuttige activiteiten
uit te breiden en toegankelijker te maken. iDOE zal, als
kenniscentrum en makelaar in vrijwilligerswerk, een belangrijke
rol spelen in de toeleiding en begeleiding van de doelgroep.
Aan Libertas hebben we gevraagd om het voortouw te
nemen in de aanschaf van een digitaal platform waarmee
we vraag (individuele ondersteuningsbehoefte uit de wijk) en
hulpaanbod (vrijwilligers) kunnen verbinden. Hiermee stellen we
uitkeringsgerechtigden in staat om op hun eigen manier en in
hun eigen omgeving invulling te geven aan de tegenprestatie.

2.1 Plaatsen van
bijstandsgerechtigden met een
loonwaarde lager dan 100% door
middel van al dan niet tijdelijke
loonkostensubsidies

Ja Doorlopend Op 1 juli zijn zes klanten aan het werk met een tijdelijke
opstapsubsidie, een daling van twee ten opzichte van het
eerste kwartaal. Het is niet bekend hoeveel van hen een
lagere loonwaarde dan 100% hebben. Er zijn nog geen klanten
met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet
geplaatst.

2.2 Het in beperkte mate inzetten
van beschutte werkplekken (nieuw)
voor bijstandsgerechtigden met een
loonwaarde tussen circa 20 en 40%

Nee Doorlopend Er zijn nog geen mensen geplaatst op een beschutte werkplek
nieuw. Overigens gaat het om maximaal twee klanten per jaar.
Op grond van dit minimale aantal is het te vroeg om conclusies
te trekken.

3.1 Uitvoeren van schuldhulpverlening Ja Doorlopend Aan het eind van het eerste halfjaar waren er 20 lopende
minnelijke schuldhulpverleningstrajecten en hadden er 39
aanmeldgesprekken plaatsgevonden bij de Stadsbank.

3.2 Inzet op preventie, via onderwijs
en ketenpartners

Ja Doorlopend De Stadsbank geeft voorlichting aan ketenpartners en op
scholen. De Stadsbank heeft in opdracht van de gemeente
Leiden in het eerste halfjaar van 2015 een preventieplan
opgesteld. Het is (nog) de vraag of het voor Leiderdorp
financieel mogelijk zal zijn om hierin te gaan participeren.
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2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Doelen

Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap helpen aan
een zo regulier mogelijke arbeidsplaats onder aangepaste omstandigheden.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 neemt het percentage
Wsw'ers op begeleid werken of
detacheringsplaats toe

Nee De beweging van binnen naar buiten is een continu proces, dat aansluit bij het
beleid van het rijk om ook mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk
toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Het succes van deze beweging
is voor een belangrijk deel afhankelijk van de marktsituatie. De focus ligt op
groepsdetacheringen en samenwerking in joint ventures, die direct kunnen
leiden tot een stevige verhoging van het percentage.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Plaatsen Wsw'ers op begeleid
werken of detacheringsplaats

Ja Doorlopend Op basis van de gecorrigeerde cijfers van DZB blijkt het
aantal buiten geplaatsten met 46,5% hoger dan in de eerste
bestuursrapportage gemeld. Het cijfer ligt daarmee zowel boven de
gestelde target van 38% als het percentage in 2013 (36,9%). De
verwachting is dat met het succesvol uitplaatsen van de groep met
een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheden voor
de achterblijvende groep, gezien de aard van haar arbeidsbeperking,
op termijn zullen afnemen.

1.2 Aangaan
samenwerkingsverbanden (mede in
kader social firm)

Nee Doorlopend De productie bij de afdeling montage is sterk uitgebreid, waarbij de
samenwerking is gevonden met SW-bedrijf Paswerk in Haarlem om
de groei te kunnen opvangen. Ook het volume binnen de business
post is uitgebreid. Daar staat het verlies van de opdrachtgever in de
chocoladeproductie (medio 2015) tegenover. Er wordt gezocht naar
een vervangende producent om dit verlies te compenseren.
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2C Vreemdelingenbeleid

Doelen

Door middel van inburgering duurzame participatie bevorderen.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 worden de lopende
inburgeringstrajecten voortgezet
en begeleid zodat deze binnen de
wettelijke termijnen worden afgerond.

Nee Alleen trajecten van inburgeringsplichtigen met een vergunning ouder dan
1 januari 2013 vallen nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Dit jaar verwachten we maximaal 2 trajecten te starten, dit betreft inwoners
die een zorg- of alfabetiseringstraject volgen dat voorafgaand aan een
inburgeringstraject dient te worden afgerond.

2.  Vreemdelingen maatschappelijke
begeleiding en huisvesting bieden.

Ja Er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting ten aanzien van de
huisvestingtaakstelling en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.
De huisvestingstaakstelling is stijgende en bedraagt voor 2015 46 personen
(tegenover 26 in 2014 en 15 in 2013). Daarnaast hebben we uit voorgaande
periode een achterstand van 10 personen, waarmee het aantal te huisvesten
vluchtelingen in 2015 56 personen bedraagt.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1  Voortzetten en handhaven
lopende inburgeringstrajecten

Ja Nee Aan het eind van het eerste halfjaar zijn er nog 2 lopende
inburgeringstrajecten en handhaven we 22 inburgeraars.

1.2 Afbouw uitvoering inburgering. Nee Doorlopend Binnen de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden-Leiderdorp
wordt de dienstverlening aan inburgeraars verbonden aan het aantal
trajecten en handhavers waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

2.1 Stichting VluchtelingenWerk
ZHN huisvesting en
maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingen laten uitvoeren.

Ja Doorlopend In het eerste halfjaar hebben we 21 statushouders gehuisvest,
waarmee we in de pas lopen met de huisvestingstaakstelling
2015. Stichting VluchtelingenWerk ZHN ontvangt een bijdrage
voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van de
huisvestingtaakstelling en maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingen. Omdat de huisvestingstaakstelling is gestegen,
hebben we extra middelen nodig om te kunnen voldoen aan de
wettelijke verplichtingen.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal budget Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 2A
Alg.Bijst(Bijz.bijst/
min.beleid

2.524 456 2.980 825 √ 28%

PROG 2B Wet
Soc.Werkvoorziening(Wsw)

2.989 55 3.044 1.330 √ 44%

PROG 2C
Vreemdelingenbeleid

41 0 41 31 – 75%

Saldo programma 5.554 510 6.064 2.185 36%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING
RESERVES
PROGRAMMA 2

92- 110- 202- 62-

Saldo na bestemming 5.461 401 5.862 2.124 36%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma 2

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Aanpassing rijksbijdrage vluchtelingenwerk 42.000 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 -81.810 0 0 0

Totaal programm 2 - Werk en Inkomen -39.810 0 0 0
-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Programma 2C, Vreemdelingenbeleid
Tegenvaller, voor het vluchtelingenwerk zijn onvoldoende middelen ( € 42.000) beschikbaar in de begroting 2015 (voor 2016 en
verder zie KN2016 nr. 202).
Budgettair neutraal, de Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding van Asielgerechtigden zijn niet begroot ( € 18.000), dit wordt
met deze 2de bestuursrapportage ook rechtgezet voor 2015 en 2016. De hoogte van de rijksbijdrage 2017 en verder is nog niet
bekend.

Programma 2B, WSW
Meevaller, voor de verwerking van de meicirculaire gemeentefonds 2015 wordt verwezen naar paragraaf Algemene
Dekkingsmiddelen. Op programma 2B betreft het de financiële doorwerking binnen het sociaal domein.

Openstaande kredieten

Geen

Moties en amendementen

Geen
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Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

3A Kunst en Cultuur Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

3B Sport Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

3A Kunst en Cultuur

Doelen

De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve
deelname van haar inwoners hieraan.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2015 wordt cultuur op diverse
wijzen zichtbaar gemaakt

Nee De website blijft actueel.

2.In 2015 komen culturele organisaties
regelmatig bij elkaar ter bevordering
van samenwerking

Ja Organisaties in De Sterrentuin spreken elkaar in het kader van de gezamenlijke
activiteiten en beheersvraagstukken in het sociaal cultureel centrum. In het
tweede kwartaal is een cultuurnetwerkbijeenkomst geweest en in het vierde
kwartaal wordt er nog 1 georganiseerd.

3. Kunst in de openbare ruimte blijft
van hoge kwaliteit

Nee Er is een overeenkomst aangegaan met De Kunstwacht. Zij zijn professionals
op het gebied van kunstonderhoud en hebben een onderhoudsplan voor kunst
in de openbare ruimte gemaakt en uitgevoerd.

4. Scholieren nemen deel aan
cultuureducatieve projecten

Nee Via het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt hier vorm en
inhoud aan gegeven.

5. Ter ondersteuning en stimulering
van culturele activiteiten blijft
mogelijkheid tot subsidiëring in stand

Nee Conform plan

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Uitvoeren communicatieplan
cultuur (digitale informatie)

Ja Doorlopend De flyer voor het primair onderwijs is inmiddels klaar en verspreid.
Deze is gecombineerd met de sportflyer.

1.2 Jaarlijks onderzoek culturele
infrastructuur

Nee Nee Dit vindt plaats in het vierde kwartaal.

2.1 De organisaties komen bijeen in
het Cultuurnetwerk en organiseren
de bijeenkomsten zelf

ja Ja Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden 3 juni 2015 met het thema
"Cultuurparticipatie voor ouderen". De volgende bijeenkomst vindt in
november plaats.

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de
openbare ruimte

Nee Doorlopend Conform onderhoudsplan Kunstwacht

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de
Heemtuin

Ja Ja Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert een tijdelijke
tentoonstelling, dit jaar met het thema Overbruggen. Deze is officieel
van start gegaan op 1 mei 2015.

3.3 Kunst of culturele projecten bij
infrastructurele veranderingen

Ja Ja Voor het project Limes-De Plantage is een kunstwerk gerealiseerd
dat in het derde kwartaal geplaatst is op een tijdelijke plek. Zodra de
Plantage gereed is voor plaatsing wordt het kunstwerk daarnaartoe
verplaatst.

3.4 De Commissie Kunstzaken
adviseert over kunst en culturele
projecten

Nee Ja De Commissie is betrokken bij de huidige projecten.

4.1 Cultuureducatieve projecten
voortzetten en stimuleren via de
regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit

Nee Doorlopend De cultuureducatiegroep te Leiden stelt samen met overige culturele
instellingen en scholen het programma samen.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

5.1 Cultuurdoelen als basis voor
subsidiëring

Nee Ja Dit is onderdeel van het subsidiebeleid

5.2 Prestatieafspraken bibliotheek Nee Nee Dit komt aan de orde bij de subsidiëring voor 2016
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3B Sport

Doelen

Sport- en beweegaanbieders kunnen zelfstandig functioneren. De buitensportaccommodaties worden verzelfstandigd.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Wij stimuleren burgers te gaan
sporten en bewegen: in 2017 bedraagt
het percentage sportparticipatie ten
minste 40%.

Nee Sportfondsen Leiderdorp voert het sportstimuleringsbeleid uit. Het stimuleert
sporten en bewegen en ondersteunt clubs en verenigingen.

2. In 2016 is er een uniform
arrangement voor het gebruik van de
grond door verenigingen.

Ja Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een basisarrangement. Wij
verwachten hierover in het najaar in gesprek te treden met de verenigingen.

3. In 2017 wordt een kostendekkend
tarief in rekening gebracht voor de
huur van de sportvelden.

Nee De kostprijs van gemeentelijke sportaccommodaties laten wij doorrekenen door
het Mulier Instituut. Nadat de kostprijs is vastgesteld en het basisarrangement
bepaald gaan wij in gesprek met de verenigingen om toe te werken naar
een kostendekkend tarief. Niet alle verenigingen zullen in 2017 reeds een
kostendekkende huur betalen voor het gebruik van de velden.

4. In 2017 is het beheer en
onderhoud van de sportvelden van
de grondgebonden verenigingen op
afstand van de gemeente gezet.

Nee Afhankelijk van het basisarrangement en de financiële doorrekening ervan doet
de vereniging het beheer en onderhoud van de sportvelden of organiseert de
gemeente dat.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Wij kennen Sportfondsen Leiderdorp
een bijdrage toe voor bewegwijzering en
uitvoering van sportstimuleringstaken

Nee Ja Wij hebben Sportfondsen Leiderdorp een bijdrage toegekend voor
het uitvoeren van de sportstimuleringstaken.

1.2 Wij behandelen subsidieaanvragen
voor sport- en beweegactiviteiten

Ja Ja Aan voetbalvereniging RCL en De Gading hebben wij een subsidie
toegekend voor het organiseren van een sportdag voor mensen met
een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

2.1 Samen met de verenigingen
onderzoeken wij een transparant
en gelijkwaardig systeem van
kostendoorberekening

Nee Ja Wij betrekken verenigingen bij de opdrachtverstrekking aan het
Mulier Instituut.

3.1 In overleg met de afzonderlijke
verenigingen stellen wij een stappenplan
op over hoe te komen tot een
kostendekkende huur in 2017

Nee Ja Wij verwachten hier uitvoering aan te kunnen geven in de tweede
helft van 2015.

4.1 Wij initiëren een gesprek met
Sportfondsen Nederland en/of Stichting
Sportaccommodatie Alecto (SSA) om
mogelijkheden te onderzoeken om het
beheer en onderhoud van velden in de
Bloemerd bij Sportfondsen Leiderdorp
of SSA onder te brengen (indien RCL en
Velocitas dat niet zelf willen organiseren)

Nee Ja Dit is voorlopig niet aan de orde. Wij stellen een basisarrangement
op. Afspraken over het beheer en onderhoud van sportvelden maken
onder meer onderdeel uit van dat arrangement. Mocht de uitkomst
zijn dat de gemeente het beheer en onderhoud organiseert, dan zal
de gemeente daarvoor partijen benaderen.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 3A Kunst en Cultuur 1.073 51- 1.022 964 √ 94%

PROG 3B Sport 1.456 6 1.462 843 √ 58%

Saldo programma 2.529 45- 2.484 1.807 73%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 3

16 0 16 11

Saldo na bestemming 2.545 45- 2.500 1.818 73%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma 3

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Corr. Budget K&C 2015 6.000 0 0 0

Restant 2014 K&C naar reserve 3.554 0 0 0

Totaal programma 3 - Kunst, Cultuur en Sport 9.554 0 0 0
-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Programma 3A, Kunst en Cultuur
Tegenvaller; in 2014 is abusievelijk het restant (€ 9.554) op het budget Kunst en Cultuur niet in de reserve Kunst en Cultuur
gestort. Middels deze wijziging met de 2de bestuursrapportage wordt dit alsnog rechtgetrokken.

Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m

lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210709 Bereg. install 2013 7 0 7 0 0 0   

7210852 RCL 2015 167 106 61 0 0 0   

7210855 Alecto 2015 70 8 62 0 0 0   

7230578 Kunstwerken houten
bruggen 2015

215 0 215 0 0 0   

7230579 Kunstwerken
betonnen bruggen

110 0 110 0 0 0   

7210834 Gymlokaal Zijlkwartier
wandrekken 2015

10 0 10 0 0 0   

Totaal 3 Kunst, Cultuur en
Sport

579 114 465 0 0 0   
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Moties en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Vaststellen subsidieplafonds
2015 in begrotingsraad 2014

18-3-2013 Ja Wordt uitgevoerd. Begrotingsraad
vindt plaats op 7 november.
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Programma 4 : Beheer openbare ruimte
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

4A Verkeer en vervoer Doelen √ √ Activiteiten – – Geld √ √

4B Water Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld √ √

4C Groen beleid en regio Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld √ √

4D Openbaar groen Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

4E Speelplaatsen Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld √ √

4F Riolering Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

4G Reiniging Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

4A Verkeer en vervoer

Doelen

Het realiseren van een beter bereikbaar,veiliger en leefbaarder Leiderdorp door het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag van alle
modaliteiten.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Het doen van ingrepen in de openbare ruimte
om de bereikbaarheid van de belangrijkste
bestemmingen in Leiderdorp te verbeteren.

Ja Het project Engelendaal is van start gegaan. Dit is voor 2015 de
belangrijkste ingreep in de openbare ruimte.

Besluitvorming omtrent de Oplossing van LAB071 (de Leidse
Ring) heeft plaatsgevonden. De stap "raadplegen" is gestart. De
maatregelen worden verder uitgewerkt.

2. Het stimuleren van alternatieve modaliteiten
en het weren van ongewenst verkeer om de
luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern
Leiderdorp reduceren.

Nee De eerste maatregelen in het kader van de Fietsnota zijn reeds
uitgevoerd en de overige maatregelen worden voorbereid. Ook in
2015 wordt actief medewerking verleend aan elektrisch rijden en
initiatieven.

3. Door verkeerseducatie en weginrichting de
veiligheid voor alle weggebruikers verhogen.

Nee Dit is een doorlopende activiteit, zowel op scholen als vanuit de
gemeente georganiseerd. Dit jaar worden weer meer activiteiten
georganiseerd dan vorig jaar.

4. Door toezicht handhaving kwaliteit wegen, fiets-
en voetpaden verbeteren.

Ja Dit jaar zijn circa 45 handhavingskwesties met betrekking tot het
herstellen van schade verwerkt. Dit is een doorlopende activiteit.

5. Door toezicht en handhaving overlast brommers
en fietsers verminderen.

Ja Tijdens een gerichte vooraangekondigde acties zijn 120 fietsen,
2 brommers en 1 motorfiets (wrakken) verwijderd. Sinds voorjaar
2015 handhaven de BOA's op de Wegenverkeerswet.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Afronden aanpassen
Engelendaal

Ja Ja De verwachte afronding van het project is eind november.

1.2 Participatie in LAB071 Ja Ja Dit project ligt op schema. Besluitvorming omtrent de kaders voor de
Leidse Ring Noord vindt in december plaats.

2.1 Uitvoeren maatregelen
Fietsbeleid.

Ja Ja Het Uitvoeringsplan is vastgesteld en maatregelen worden verder
uitgewerkt.

2.2 Afspraken maken met
Provincie, Leiden en Holland
Rijnland omtrent komst R-net
(Meerlijn Noord).

Nee Ja De betrokken partijen zijn akkoord. R-net zal vanaf december 2016
gaan rijden tussen Leiden Centraal en het Alrijne Ziekenhuis.

2.3 Participatie LAB071. Ja Ja Dit project ligt op schema. Besluitvorming omtrent de oplossing heeft
in juni plaatsgevonden.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

2.4 Afspraken elektrische
voertuigen.

Nee Nee Dit gebeurt in samenwerking met andere gemeenten. Er wordt in de
regio gezocht naar een financierings- en subsidiewijze.

2.5 Herinrichten Ericalaan,
Acacialaan, Hoogmadeseweg.

Ja Nee Dit project is afhankelijk van de ontwikkeling van het Amaliaplein en
daarom verschoven naar 2016. De onderzoeks- en ontwerpfase is
inmiddels opgestart.

2.6 Herinrichten Voorhoflaan. Nee Ja Dit project is verschoven naar 2017; eerst vindt een evaluatie van de
aanpassingen aan het Engelendaal plaats.

3.1 Aanleg schoolzones. Nee ja Dit project ligt op schema. Er zijn nog vier schoolzones te gaan en
afronding ervan vindt dit jaar plaats.

3.2 Uitvoeren verkeerseducatieve
projecten.

Nee n.v.t. Dit is een doorlopende acitviteit.

3.3 Duurzaam veilig inrichten van
de woonwijken (maatwerk).

Nee Nee De geplande activiteit voor 2015, de aanpassing van de Muzenlaan,
is in voorbereiding. De uitvoering volgt in aansluiting op het project
Engelendaal en zal in 2016 plaatsvinden.

4.1 Grondroering bij bijvoorbeeld
kabelaars zonder vergunning
handhaven.

Nee Doorlopend Dit is een doorlopend proces.

5.1 Verwijderen overlastgevende
(brom)fietsers.

Nee Doorlopend Dit is een doorlopend proces.
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4B Water

Doelen

Handhaven van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in samenwerking met het Hoogheemraadschap en regionale
partners.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2016 voldoet de waterkwaliteit
nog steeds aan het landelijk
gemiddelde voor een binnenstedelijk
gebied.

Nee Door het uitvoeren van de maatregelen in 2015 is de verwachting dat de
waterkwaliteit nog steeds aan het landelijk gemiddelde voldoet.

2. In 2025 is de waterstructuur een
samenhangend geheel dat zorgt voor
een goede ontwatering en afwatering
van het eigen hemel- en kwelwater.

Nee Op dit moment heeft het watersysteem van Leiderdorp voldoende
bergingscapaciteit. Een voorwaarde voor het goed functioneren van het
watersysteem in extreme situaties is wel dat de duikers en de riolering
voldoende afvoercapaciteit hebben. Om te weten of dat zo is starten we dit
jaar met een integrale hydraulisch doorrekening van het gehele watersysteem.
Binnen de afvalwaterketen, Leidse regio worden ook zaken breder opgepakt in
het kader van optimalisatie (afval)waterstudie.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het uitvoeren van de
baggerwerkzaamheden in de
wijk Leyhof en de overdracht van
de hoofdwatergangen naar het
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Nee Ja De baggerwerkzaamheden zijn in het 4e kwartaal van 2014 gestart
en in het 1e kwartaal van 2015 afgerond. De overdracht van de
hoofdwatergangen vindt plaats in het 4e kwartaal 2015.

1.2 Het uitvoeren van oeververdedigings-
werkzaamheden conform het in 2013
opgestelde uitvoeringsplan.

Nee Ja De uitvoeringswerkzaamheden zijn in het 4e kwartaal van 2014
gestart en opgedeeld in meerdere projecten. Waar mogelijk integraal
met andere disciplines.

1.3 Het realiseren van een officiële
zwemwaterlocatie in het Weteringpark

Nee Ja Er vindt overleg plaats met de verenigingen in het Weteringpark.
Uitvoering moet eind 2015 gereed zijn.

2.1 Het uitvoeren van maatregelen naar
aanleiding van onderzoek wateroverlast
Zijlkwartier.

Ja Nee Er zijn bewonersavonden geweest om te informeren en adviseren
over uit te voeren ingrepen op eigen terrein. De uitvoering wordt
momenteel voorbereid. In het 4e kwartaal zal gestart worden met
uitvoering van de maatregelen.

2.2 Hydraulisch onderzoek uitvoeren
naar het functioneren van het
watersysteem, incl. riolering, bij extreme
situaties.

Nee Ja Dit wordt in de 2e helft van 2015 opgestart. Binnen de clusters
Leidse regio in de afwaterwaterketen, zal Leiderdorp dit onderwerp
als pilot uitvoeren.

2.3 Het openen van de Berging Rekening
Courant.

Ja Nee De projectopdracht is afgestemd met het hoogheemraadschap. In
het 3e kwartaal zal gestart worden met het in kaart brengen van de
nulsituatie.
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4C Groenbeleid en regio

Doelen

Een toegankelijk en groen poldergebied rond Leiderdorp

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2020 is meer natuur- en extensieve recreatie
gecreëerd naast de agrarische functie van het
poldergebied ten opzichte van 2012.

Nee In de 2e helft van dit jaar wordt een start gemaakt met de
uitvoering in de polder Achthoven.

2. In 2020 is de informatie over de waarden van het
poldergebied verbeterd ten opzichte van 2012 en
daarmee de bekendheid over het gebied.

Nee De informatiepanelen worden uitgebereid naar de polder
Achthoven.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het toegankelijk maken van
de polder Achthoven voor de
recreant en het realiseren van de
wateropgave in de polder.

Nee Ja Het definitief ontwerp is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt in
een aanlegbestek.

1.2 Het beheer van de polder
Achthoven integraal en duurzaam
realiseren.

Ja Ja Er wordt een sober beheerplan opgesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met de huidige maaitijdstippen en het toch kunnen
vergroten van de biodiversiteit.

1.3 Het versterken van de stad-
landverbindingen naar het
poldergebied.

Ja Nee De routes over en onder de A4 in de Munnikkenpolder richting het
informatiecentrum wordt dit jaar in samenwerking met de provincie
aangelegd. Echter het deel in de Bospolder zal pas in de eerste helft
van 2016 tot uitvoering komen. Het regionale project Bijenlandschap
is gestart in het 2e kwartaal van 2015.

2.1 Het A4-informatiecentrum
omvormen tot een Groene Hart
centrum.

Ja Nee De definitieve beschikking is ontvangen voor subsidie uit het RIF
Oude Rijnzone, het voorbereidingskrediet is aangevraagd en de
aanbestedingsstrategie wordt uitgewerkt. TenneT vertraagt het
omvormen door het aanbrengen van hoogspanningskabels. Hierdoor
is het terrein gedurende langere tijd niet bereikbaar. De gemeente
maakt hierover afspraken met TenneT.

2.2 De informatie over o.a.
natuur, cultuur en archeologie
wordt digitaal ontsloten en wordt
weergegeven op informatiepanelen
in het poldergebied.

Nee Ja Bij de realisatie van de recreatieve inrichting van de Polder
Achthoven wordt een drietal informatiepanelen (dezelfde als in de
Boterhuispolder) geplaatst. We zijn gestart met de voorbereidingen
hiervan.
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4D Openbaar Groen

Doelen

Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1.In 2018 is 80% van het openbaar groen duurzaam
en waar mogelijk onderhoudsarm.

Nee Circa 60% van het openbaar groen is duurzaam en
onderhoudsarm.

2 Het bomenbestand van Leiderdorp is gezond en
veilig.

Ja Uit de laatste VTA inventarisatie is gebleken dat 97% van het
bomenbestand gezond en veilig is.

3. In 2025 is de GEHS gerealiseerd en hebben de
ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp
voldoende biodiversiteit.

Ja Begin mei is een notitie over de nut en noodzaak van het
natuurmeetnet Leiderdorp naar de raad gestuurd. Wij zijn de
aanbestedingsprocudere aan het voorbereiden.

4. In 2018 is park De Houtkamp een huiskamer van
de gemeenschap.

Nee Inventarisatie van gebruikswensen vindt in de 2e helft van dit jaar
plaats.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Intensief groen, waar mogelijk,
omvormen naar extensief groen.

Nee Ja Hier wordt constant aan gewerkt met de integrale planning van IBOR
als basis.

1.2 Bescherming
hoofdgroenstructuur ook via
ruimtelijk beleid regelen.

Nee Nee Dit wordt in de Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen. Deze visie zal
naar verwachting in november vastgesteld worden.

1.3 Pilot burgerparticipatie bij
onderhoud openbare ruimte.

Nee Nee Burgerparticipatie aan de Guus Kuyerzijde verloopt moeizaam,
inmiddels zijn er wel nieuwe initiatieven opgestart vanuit andere
wijken.

1.4 Op gevaarlijk overhangend
groen wordt gehandhaafd.

Ja Ja Dit is een doorlopend proces. Er zijn dit jaar circa 50 zaken
behandeld en afgehandeld.

2.1 Duurzaam boombeheer
uitvoeren.

Nee Ja Duurzaam boombeheer blijft doorlopen. Het varieert van cyclisch
snoeien van het bomenbestand tot benodigde (ondergrondse)
voorbereiding bij aanplant.

2.2 Dunningen op een
planmatige wijze doorvoeren in
bosplantsoenen / parken in de
gemeente.

Nee Ja De grote achterstands dunningen binnen Leiderdorp zijn inmiddels
afgerond. De dunningen die nu uitgevoerd worden zijn onderhoud
dunningen.

2.3 Verordening op de beplantingen
actualiseren.

Ja Nee Wordt doorgeschoven naar 2016.

2.4 Op illegale bomenkap wordt
gehandhaafd.

Nee Ja Op illegale kap wordt voortdurend gehandhaafd.

3.1 Natuurvriendelijke oevers waar
mogelijk versterken met bloemrijke
bermen.

Nee Ja Deze is gerelateerd aan de uitvoeringsplanning van IBOR en
oeververdedigingsplan en loopt over meerdere jaren.

4.1 Inventariseren van
gebruikswensen in park De
Houtkamp.

Nee Ja Staat gepland voor de 2e helft van 2015.
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4E Speelplaatsen

Doelen

Via het bieden van speel- en ontmoetingsplaatsen voor jongere kinderen en jeugdigen dragen wij bij aan de ontwikkeling van
sociale vaardigheden, sociale contacten en creativiteit.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Voldoende informele en formele speelruimte
conform richtlijnen in het speelruimteplan.

Nee Dit is onderdeel van het Speelruimteplan 2013 - 2022 .

2. Verbeteren van de bestaande speelruimte
door het omvormen tot centraal gelegen formele
speelplaatsen en informele speelplaatsen.

Nee Dit is een continu proces. Op basis van de jaarlijkse inspecties
houden we de speelvoorzieningen heel en veilig.

3. Speelvoorzieningen zijn in 2022
onderhoudsvriendelijker en duurzamer.

Nee De acties uit het Speelruimteplan worden in fases voorbereid en
uitgevoerd.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

In overleg met bewoners en
schoolbesturen herinrichten
en omvormen van bestaande
speelplaatsen. Creëren van 1
nieuwe formele speelplaats.

Ja Nee Voorbereiding is afrond. Er is vertraging ontstaan op de uitvoering
van het speelruimteplan omdat er ''wederom' bezwaar is
aangetekend op de aanbesteding. Uitvoering is nu gepland voor
vierde kwartaal 2015. Voorbereiding aanleg nieuwe speelplaats
Driegatenbrug is vrijwel afgerond. De wensen van de buurtbewoners
lopen erg uiteen. Een alternatief inrichtingsvoorstel is door een deel
van de buurtbewoners ingediend. Het inrichtingsvoorstel wordt niet
door een ieder gedragen. Aan de hand van een enquete is gebleken
dat de meeste bewoners wel over een speelplaats willen beschikken.

Pilot met bewoners die mogelijk
een speelplaats willen adopteren
door middel van burgerparticipatie

Ja Nee Wij zijn in gesprek met buurtbewoners van de Rozemarijntuin voor
eventuele adoptie van de speelplaats. Mogelijk een navolgbaar
initiatief daar het verder reikt dan het alleen adopteren van de
speelplaats. Zo willen zij ook het groen daaromheen onderhouden.

Herinrichten en verbeteren van
centrale

speelplaatsen.

Ja Nee Speelaangelegenheden aan het Heelblaadjespad zijn samen met de
scholen voorbereid. Uitvoering laat op zich wachten omdat nog niet
duidelijk is wat de plannen zijn m.b.t. de renovatie/nieuwbouw van
de school. Daarnaast zijn wij in overleg met omwonenden van de
speelplaats Buitenhofvijver.

Omvormen van formele naar
informele speelplaatsen.

Ja Nee Vanaf het 4e kwartaal worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Uitvoeren van (twee)
jaarlijkse hoofdinspectie. De
aandachtspunten die hieruit
voortvloeien worden in hetzelfde
jaar uitgevoerd.

Ja Ja De hoofdinspectie is uitgevoerd en de urgenties 1 t/m 3 zijn hersteld.
Ook zijn de schorsondergronden schoongemaakt een aangevuld.
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4F Riolering

Doelen

Doelmatige inzameling en transport of verwerking van het afvalwater/hemelwater en doelmatige invulling geven aan de
grondwaterzorgplicht

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Voortgang 2015

1. Het borgen van de kwaliteit, het
verminderen van de kwetsbaarheid en
het verlagen van de maatschappelijke
kosten op het gebied van beheer en
onderhoud en investeringen.

Nee Voor het borgen van kwaliteit is inzicht in kwaliteit via inspecties nodig. Voor
de periode 2013-2018 is een inspectieplanning gemaakt. Hierin is voorrang
gegeven aan de oudste riolen, de riolen die de grootste kans op defecten
hebben en de voorgenomen vervangingsplanning in het vGRP. Met deze
inspectiegegevens kunnen de juiste investeringsbeslissingen genomen en wordt
de kwaliteit en het functioneren geborgd. Uit de inspecties tot 10 jaar geleden
zijn de slechtste riolen opgenomen in een reparatie- en vervangingsplanning. Bij
het maken van deze planning is niet gestuurd op de gebruikelijke beeldkwaliteit,
maar gestuurd op behoud van functie. Hiermee worden dus alleen maatregelen
getroffen als het echt nodig is en wordt kapitaalvernietiging door te vroegtijdige
vervanging voorkomen.

2. Op middellange termijn is de
afvoercapaciteit voldoende om
wateroverlast zoveel mogelijk te
voorkomen.

Nee In 2014 is een herinventarisatie van de overstorten uitgevoerd en is
de vlakkenkaart met verharde oppervlakken die op de riolering lozen
gecontroleerd. Tevens zijn de laatste wijzigingen in het rioolstelsel verwerkt
in de beheerkaart. Deze wijzigingen zijn allen verwerkt in het rekenmodel
voor de riolering, waarmee het functioneren/de capaciteit kan worden
berekend. Naast het beheersen van vervuiling via aanpassingen aan
overstorten kunnen maatregelen worden voorgesteld om enkele (theoretische)
capaciteitsproblemen voor te zijn. Prognose is dat het stelsel op de middellange
termijn voldoende capaciteit heeft. De gemeente gaat vanaf dit jaar
waterstanden meten in de riolering, waarmee het theoretisch functioneren kan
worden getoetst aan de werkelijkheid. Hiermee wordt voorkomen dat verkeerde
investeringsbeslissingen worden genomen.

3. In 2015 is er inzicht in het
grondwaterregime en worden de
klachten structureel gemonitord en
waar mogelijk zo spoedig mogelijk
opgelost.

Nee In 2014 is een meetnet met peilbuizen ingericht; dit zijn over de gemeente
verspreide meetlocaties, waar grondwaterstanden worden gemeten. De
meetperiode is te kort om in 2015 al voldoende inzicht in het grondwaterregime
te hebben. Wel zal via dit meetnet vrij snel inzicht mogelijk zijn in de effectiviteit
van de voorgenomen maatregelen in het Zijlkwartier, maar ook dit is slechts
een indicatie gezien de korte meetperiode. De burger kan wel bij de gemeente
terecht voor al haar vragen en meldingen omtrent grondwater. De intake en
registratie van deze meldingen is echter nog niet volgens plan gestructureerd.
Om een beleid of nota te maken is minimaal een periode van drie jaar metingen
nodig om iets degelijks te kunnen roepen over de grondwaterstanden en
hiervoor beleid te maken. Eind volgend jaar zullen we gezamelijk met gemeente
Oegstgeest en Zoeterwoude een analyse maken.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 10% van de riolen wordt
geïnspecteerd.

Nee Ja De riolering die dit jaar geïnspecteerd moesten worden, is vorig
jaar gelijktijdig met de planning van 2014 uitgevoerd. Door een
scherpe inschrijving is in 2014 ook een deel van de in 2015 (15,5km)
voorgenomen inspecties uitgevoerd.

1.2 Uitvoeren van reparaties,
reliningen 1 en vervangen van
vrijvalriolering.

Nee Ja Momenteel worden er uitvoeringsplanningen opgesteld om het
klein onderhoud uit te voeren. DIt jaar zullen er geen grootschalige
relining en vervangingen van vrijvervalrioleringen worden uitgevoerd.
De voorgenomen uitgaven zullen jaarlijks tegen het licht worden
gehouden tijdens het opstellen van nieuwe uitvoeringsplanningen
van IBOR, wat leidt tot de integrale uitvoeringsplanning 2015-2018.

1.3 Flexibel ophogen van
overstorten ter voorkoming van
instroom van oppervlaktewater.

Nee Ja De voorbereidingen worden momenteel getroffen.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.4 Samenwerken afvalwaterketen
Rijnland en gemeenten binnen de
cluster Leidse Regio (Leiderdorp,
Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoud,
Voorschoten en Wassenaar).

Nee Ja Op vele fronten worden er werkgroepen en activiteiten binnen de
afvalwaterketen opgepakt, activiteiten zoals: gezamelijk rekenen,
meten, inkoop/aanbestedingen en opstellen van het vGRP, BRP,
OAS, integraal hydraulische berekeningen water -en rioolsysteem,
benchmark, grondwaternota.

2.1 Oplossen wateroverlast
Zijlkwartier.

Nee Nee Wordt momenteel voorbereid. De uitvoering vindt plaats in het 4e
kwartaal 2015.

2.2 Ophogen en dichtzetten van
een aantal overstorten.

Nee Ja Op basis van het basis rioleringplan, is voorgesteld een aantal
overstorten dicht te zetten en/of op te hogen. Deze werkzaamheden
worden momenteel voorbereid en zullen later dit jaar worden
uitgevoerd.

2.3 Hydraulische berekeningen
uitvoeren.

Nee Ja Wordt gezamelijk met Hoogheemraadschap van Rijnland opgepakt.
Leiderdorp zal binnen de Leidse cluster afvalwaterketen de
pilotgemeente worden voor dit project.

3.1 Monitoren grondwaterstanden,
analyse meetresultaten en toets
effectiviteit maatregelen Zijlkwartier.

Nee Ja Het monitoren van de grondwaterstanden loopt ook na 2015 door.
De effecten van de maatregelen in het Zijlkwartier zullen pas na
uitvoering van het project geanalyseerd kunnen worden.

3.2 Monitoring en analyseren
grondwaterstanden.

Nee Ja Om een goed beeld te hebben zal er minimaal drie jaar gemeten
worden. Dit is het tweede jaar waarin we meten. Eind volgend
jaar zullen we gezamelijk met de gemeenten Oegstgeest en
Zoeterwoude een analyse maken en een grondwaternota opstellen.

1 Relining is een rioolrenovatietechniek. Door deze methode kunnen riolen worden gerenoveerd zonde de weg open te breken. Het riool
krijgt van binnenuit een nieuwe binnenkant waardoor de levensduur verlengd wordt. Rioolinovatie is qua kosten veel voordeliger dan
rioolvervanging.
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4G Reiniging

Doelen

1. Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van
afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens.

2. Vergroten leefbaarheid openbare ruimte

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Voortgang 2015

1. Het organiseren van de inzameling op een zo’n goed mogelijke
milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegerichte manier
door ontwikkelingen in de afvalbranche goed te volgen en deze zo
nodig te implementeren in de bedrijfsvoering.

Nee Continue proces

2.Versterken van de aanpak van afval op straat Nee Continue proces

3.Terugdringen van overlast door honden. Nee Continue proces

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het plaatsen van de laatste ondergrondse containers voor
restafval bij hoogbouw.

Nee Nee Bijna gereed.

1.2 Het voorbereiden van het ondergronds brengen van de
resterende bovengrondse milieucorners (glas, papier en kunststof
verpakkingsmateriaal).

Ja Nee Aantallen en lokaties
geïnventariseerd. Directieraming
gemaakt, kredietaanvraag uitgesteld
tot 2016 .

1.3 Het verkennen van de mogelijkheden tot invoering van
containermanagement in Leiderdorp (registratie en beheer
minicontainers)

Nee Nee Hiervoor komt in 2016 een separaat
voorstel.

2.1 Bij constatering/melding illegale afvaldump opsporen en
handhaven.

Nee Doorlopend Dit is een doorlopend proces.

3.1 Handhaving bij loslopende honden of het niet opruimen van
hondenpoep.

Nee Doorlopend Dit is een doorlopend proces.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 4A Verkeer en vervoer 5.032 516- 4.517 2.195 √ 49%

PROG 4B Water 532 51 583 197 √ 34%

PROG 4C Groen beleid en regio 103 4 107 55 √ 52%

PROG 4D Openbaar groen 1.846 401 2.247 1.403 √ 62%

PROG 4E Speelvoorzieningen 190 52- 138 50 √ 36%

PROG 4F Riolering 391- 257 134- 443- √ 331%

PROG 4G Reiniging 137 138 274 1.466- √ -534%

Saldo programma 7.450 283 7.733 1.992 26%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 4

1.889- 208- 2.097- 200-

Saldo na bestemming 5.561 75 5.635 1.792 32%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma 4

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Geen wijzigingen 0 0 0 0

Mee- en tegenvallers:
Programma 4 heeft geen mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting 2015.

Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210443 Gladheidbestrijding
sneeuwploeg 2010

13 0 13 0 0 0  2015 N

7210470 Reiniging wijkcont 150 0 150 0 0 0  N

7210490 VRI's Totaal 1.759 596 1.163 0 0 0  2015 N

7210491 VRA's Totaal 1.180 399 780 0 0 0  2015 N

7210663 Verkeersregelinstall 70 0 70 0 0 0  N

7210671 Hekwerken 2013 20 5 15 0 0 0  2016 N

7210699 Hydr. afsluiting
Splinterlaan 2015

100 0 100 0 0 0  N

7210715 Ondg. wijk.cont 2012 1.000 840 160 0 0 0  N

7210716 Ondg. wijk.cont 2013 1.200 793 407 0 0 0  N

7210729 Riolering 2015 1.397 147 1.250 0 0 0  N

7210730 Riool 2015 ondz 5jr 40 13 27 0 0 0  N
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Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210731 Riool 2015 gemalen
revisie 8 jr

60 0 60 0 0 0  N

7210732 Riool 2015 waterplan
verv duiker

70 0 70 0 0 0  N

7210784 Houtversnipperaar 16 0 16 0 0 0  2015 N

7210785 Minitractor
kinderboerderij

6 0 6 0 0 0  N

7210798 Van Oude Rijn tot
Kaag

0 832 -832 0 661 -661   N

7210837 Reiniging opstelpll
huisvuilcontainers

27 0 27 0 0 0  N

7210844 IVVP Engelendaal 649 672 -23 0 124 -124  2018 N

7210845 IVVP Zijlkwartier 382 593 -212 0 214 -214  2015 J

7210846 IVVP Quickwins 369 116 253 0 57 -57  2016  N

7210847 IVVP Management 156 41 115 0 17 -17  2016  N

7210858 Rolbezem
Gladheidsbestrijding 2015

25 0 25 0 0 0  2015  N

7210861 Wateroverlast
Zijlkwartier

958 226 732 0 0 0  2016  N

7230481 Houten bruggen 2010 135 276 -141 0 170 -170  2012  N

7230483 Houten bruggen 2012 113 96 17 0 0 0  2013  N

7230548 Houten bruggen 2013 135 96 39 0 0 0  2013  N

7230552 Hoek Vronkenlaan 100 71 29 0 0 0   N

7230556 Houten bruggen 2013
(KN2012)

80 0 80 0 0 0  2015  N

7230557 Houten bruggen 2015
(KN2012)

546 0 546 0 0 0 2016  N

7230559 Wegen Muzenlaan 350 0 350 0 0 0  2016  N

7230560 Wegen Engelendaal 350 0 350 0 0 0   N

7230561 Water Voorhof 20 0 20 0 0 0  4e kwart  N

7230562 Water Ouderzorg-
Kerkwijk

20 0 20 0 0 0  4e kwart  N

7230563 Water Buitenhofvijver 230 0 230 0 0 0  4e kwart  N

7230564 Water Buitenhof 20 0 20 0 0 0 4e kwart  N

7230565 Water Bloemerd 35 0 35 0 0 0  4e kwart  N

7230566 Water Baanderij 11 0 11 0 0 0  4e kwart  N

7230567 Openbare verlichting
Zijlkwartier

65 0 65 0 0 0  2016  N

7230568 Openbare verlichting
Splinterlaan

30 0 30 0 0 0  2016 N

7230569 Openbare verlichting
Oude Spoorbaan

17 0 17 0 0 0   N

7230570 Openbare verlichting
Muzenlaan

10 0 10 0 0 0  2016  N
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Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7230571 Openbare verlichting
Irenestraat

8 0 8 0 0 0   N

7230572 Openbare verlichting
Havenlaan

15 0 15 0 0 0   N

7230573 spelen Voorhof-
Winkelhof

102 0 102 0 0 0  2015/2016  N

7230574 spelen Schansen-
Zijlkwartier

38 0 38 0 0 0  2015/2016  N

7230575 spelen Doeskwartier
Kerkwijk-Oranjewijk

41 0 41 0 0 0  2015/2016  N

7230576 spelen Buitenhof
Leyhof

45 0 45 0 0 0  2015/2016  N

7230577 spelen Binnenhof 80 0 80 0 0 0  2015/2016  N

7230580 Duikers Binnenhof 30 0 30 0 0 0   N

7230581 wegen Persant
Snoepweg

200 0 200 0 0 0   N

7210741 Olietanks 2012 15 3 12 0 0 0   N

7210742 Smeerbrug 2013 22 23 -1 0 0 0   J

7210746 VW dubbelcab 2014 55 1 54 0 0 0  2015  J

7210747 VW dubbelcab 2014 55 1 54 0 0 0  2015  N

7210748 VW enkelcabine 2014 60 1 59 0 0 0  2015  N

7210751 VW enkelcabine 2014 60 1 59 0 0 0  2015  N

7210752 VW enkelcabine 2014 60 1 59 0 0 0  2015  N

7210791 verv. Peugeot 37-
VFX-6

25 1 24 0 0 0  2015  N

7210792 verv. Peugeot 36-
VFX-6

25 1 24 0 0 0  2015  N

7210842 Inventaris
sportfondsen

7 0 7 0 0 0   N

Totaal 4 Beheer openbare
ruimte

12.854 5.844 7.010 0 1.243 -1.243   

7210846 IVVP Quick Wins
In 2015 is een subsidiebijdrage ontvangen van Holland Rijnland voor het creëren van veilige schoolzones. Deze subsidie is ten
gunste gebracht van bovenstaand krediet en wordt binnen het project Quick Wins ingezet om Veilige Schoolzones rond scholen te
creëren.

Moties en amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Spoedmaatregelen
wateroverlast

3-11-2010 nee Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in het
Zijlkwartier. De onderzoeksresultaten en ontwerp zijn vastgesteld
in 2013. De uitvoering vindt plaats in 2015.

motie Groene golf fietsers
Engelendaal

6 jr
geleden

ja Bij de uitvoering van het Engelendaal is nagegaan wat de
mogelijkheden zijn om het fietsverkeer te verbeteren. Een groot
aantal verbeteringen zijn aangebracht (detectie fietsers, vijfde
fase, prioriteitsteliing fietsers). Een groene golf voor de fietsers
was niet mogelijk en niet wenselijk.
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Programma 5 : Wonen en Ondernemen
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ – Activiteiten ± – Geld √ √

5B Woonbeleid Doelen √ √ Activiteiten ± ± Geld √ √

5C Economische zaken Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

5D Milieu Doelen √ √ Activiteiten ± – Geld √ √

5A Ruimtelijke ordening

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1.1 Visievorming.
Voor hoogdynamische gebieden wordt een
ruimtelijke strategie geformuleerd (gebiedsvisie)

Nee Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden een
gebiedsvisie op te stellen.

2.1 Alle bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn
actueel (niet ouder dan 10 jaar).

Ja Dit is een doorlopend proces. Om 100% actueel te blijven
hadden in 2015 de bestemmingsplannen "Achthovenerpolder" en
"Driegatenbrug" geactualiseerd moeten zijn. Dit wordt door andere
urgente projecten & procedures niet gehaald.

2.2 Het ruimtelijk beleid is actueel. Nee Dit is een doorlopend proces, het ruimtelijk beleid zal eind 2015
actueel zijn.

3.1 Voor meer ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen
worden specifieke stedenbouwkundige
randvoorwaarden geformuleerd (ontwikkelvisie)

Ja Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden,
afhankelijk van de complexiteit, een programma van eisen, een
nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op te stellen.

3.2 Voor ruimtelijke ontwikkelingen zonder
gemeentelijke grondexploitatie wordt voor
de realisatiefase een koop/verkoop- of
exploitatieovereenkomst afgesloten.

Nee Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden een
exploitatieovereenkomst op te stellen.

4.1 Adequate vergunningverlening en handhaving. Nee Dit is een doorlopend proces, waarbij vergunningen binnen
termijn worden afgehandeld. Handhaving vindt plaats volgens
handhavingsbeleid.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Ruimtelijke Structuurvisie Ja Ja De Ruimtelijke Structuurvisie is in ontwerp gereed en voor inspraak
ter visie gelegd van 6 augustus tot 17 september 2015. Vaststelling
is voorzien in de raad van december 2015.

1.1 Regionale Omgevingsvisie
2040

Ja Ja Leiden heeft het initiatief genomen om met de Leidse regio een
regionale omgevingsvisie op te stellen. Leiderdorp is een van de
10 gemeenten die hieraan deelneemt. De Omgevingsvisie wordt
in stappen opgebouwd. De eerste stap, het ambitiedocument is
in concept gereed. Hierin worden de ambities, de opgaven en de
ruimtelijke structuur vastgelegd.
De opzet is om rond de jaarwisseling een concept van de
Omgevingsvisie 2040 gereed te hebben. Voor Leiderdorp is vormt dit
stuk de basis van nog te maken regionale afspraken over ruimtelijke
ontwikkeling.

1.2 Opstellen gebiedsvisie voor de
A4 zone.

Ja Ja Samen met de ondernemers / gebruikers in dit gebied is een
gebiedsvisie opgesteld. Deze visie wordt in oktober 2015 aan de
raad aangeboden.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.3 Opstellen gebiedsvisie voor De
Baanderij.

Nee Ja De start voor het opstellen gebiedsvisie voor de Baanderij staat
gepland voor eind 2015, na vaststelling van de structuurvisie
(planning december). De scenario's in de structuurvisie vormen de
basis voor dit traject.

1.4 Opstellen gebiedsvisie Lage
Zijde (inclusief vrijkomende Vliko
locatie).

Ja Ja Er is een economische effectrapportage uitgevoerd voor de Lage
Zijde om de toekomstmogelijkheden voor het gebied te verkennen
(1e kwartaal 2015). De gevolgen van de ruimtelijke impact op
het gebied door het beoogde vertrek van het bedrijf Vliko en de
effectrapportage vormen samen de bouwstenen voor de op te
stellen visie op dit gebied. Er wordt voor het eind van het jaar een
projectopdracht met plan van aanpak vastgesteld.

2.1 Actualisatie van het
bestemmingsplan "Centrumplan".

Ja Ja De aanpassing van dit plan is afhankelijk van de uitkomsten van
overleg met Wereldhave voor de plannen van Winkelhof en de
uitkomsten van de retailvisie voor de Leidse regio. Vooralsnog
heeft dit niet geleid tot de noodzaak voor het starten van een
planactualisatie.

2.2 Afronden plannen gestart
in 2014: "Achthovenerpolder",
"Driegatenbrug" en uitwerking W4
"Plantage".

Ja Nee Planafronding:
De te actualiseren bestemmingsplannen "Achthovenerpolder"
en "Driegatenbrug" zijn door de werkdruk als gevolg van
diverse projecten en meer dan verwachte uitgebreide
omgevingsvergunningen blijven liggen. De actualisatie van de
bestemmingsplannen heeft daardoor een achterstand opgelopen.
De bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn daarmee ook niet meer
100% actueel. In 2016 zal dit extra aandacht moeten krijgen. Het
uitwerkingsvoorschrift voor het W4 gebied Plantage is op 17 maart
2015 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk geworden.
Bestemmingsplan Amaliaplein (nieuw)
I n verband met de ontwikkelingen rond het Amaliaplein en de
daar beoogde supermarktvestiging wordt in 2015 een begin
gemaakt met een bestemmingsplanherziening voor dit project. Het
bestemmingsplan moet de detailhandel voor het Oude Dorp regelen
(zie verder programma 7A).
Bestemmingsplan woningbouw Cardealocatie (nieuw)
Het braakliggend terrein naast de nieuwbouw van Cardea
wordt ontwikkeld overeenkomstig de gebiedsvisie Willem
Alexanderlaan. Er wordt in nauw overleg met de bewoners
van de achtergelegen wijk Holtlant een plan voor woningbouw
ontwikkeld (voor ca. 46 woningen). In het vierde kwartaal wordt een
bestemmingsplanherziening hiervoor voorbereid.

2.2 Doorlopend:

- Volgen ontwikkelingen nieuwe
Omgevingswet

- Standaardisatie
bestemmingsplannen.

Nee Ja Doorlopend:
- Omgevingswet: doorlopend proces, waarbij nu de samenwerking
met Leiden en de Leidse regio wordt gezocht.
- Standaardisatie van de bestemmingsplannen is een doorlopend
proces. Dit wordt stapsgewijs uitgevoerd.

Nieuw 2015:

- Vereenvoudigd
Afwijkingenbeleid met daarin
nieuw Carportbeleid

Ja Ja Nieuw 2015:
Op 26 mei 2015 heeft het college van B&W de ‘Beleidsregels
voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013,
eerste wijziging’ vastgesteld. Daarin is bepaald hoe de gemeente
omgaat met het kleinschalige ontwikkelingen die afwijken van het
bestemmingsplan. Voor de thema's carports en dakopbouwen
is vastgesteld wat in principe wel of niet is toegestaan en tevens
een midden-categorie, waarin het afwegingskader wordt gegeven
voor medewerking (het ja, mits, nee-principe). In het derde en
vierde kwartaal 2015 zullen ook andere thema's volgens het ja,
mits, nee-principe als aanvullende themabladen behorend bij
het afwijkingenbeleid worden vastgesteld. Het betreft o.a. de
thema's dakkapellen, dakterassen, erkers en kap of tweede laag op
aanbouwen.



2de Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp46

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

Voortzetten activiteiten 2014:

- Opstellen welstandsvrij beleid
- Opstellen cultuurhistorischbeleid

(erfgoedbeleid).
- Opstellen begraafplaatsbeleid.

Ja Ja Voortzetten activiteiten 2014:
- Voor het welstandsvrij beleid is in mei 2015 een plan van aanpak
opgesteld. Op 22 juni is een raadsinformatieavond gehouden over de
mogelijkheden en gevolgen van welstandsvrij beleid. Vervolgens is in
een discussienota een aantal scenario's geschetst, op basis waarvan
een keuze gemaakt zal worden welk scenario verder uitgewerkt gaat
worden.
- Met het cultuurhistorisch beleid is door andere werkzaamheden en
onduidelijkheid over de financiën voor de uitvoering van het beleid
nog geen aanvang gemaakt. Dit jaar zal wel een projectopdracht
worden opgesteld. Het opstellen van het beleid schuift door naar
2016.
- Voor het begraafplaatsbeleid wordt in het vierde kwartaal van dit
jaar een nut/noodzaak notitie opgesteld. Aan de hand daarvan wordt
besloten of (nieuw) beleid opstellen nodig is.

3.1 Opstellen ontwikkelvisies voor
locatie: Driemaster en ROC.

Ja Ja Driemaster:
Er is een ontwikkelvisie voor de Driemasterlocatie vastgesteld
(raad 2 maart 2015). Binnen deze kaders wordt het plan nu
verder uitgewerkt door de ontwikkelende partijen (Rijnhart Wonen,
Philadelphia, commerciële partij). Dit zal ook leiden tot het opstellen
van een exploitatie voor het gebied. Het plan zal daarmee in de
toekomst onder programma 7A komen te vallen.
ROC:
De ROC locatie is najaar 2014 eigendom geworden van Ymere.
Ymere wil niet zelf de ontwikkeling starten maar de locatie verkopen
aan een andere partij. De randvoorwaarden zijn aangepast aan de
veranderde omstandigheden (raad 20 april 2015). Initiatief ligt nu bij
Ymere.
Brunelkamp 9 (nieuw)
Voor de herontwikkeling door Rijnhart Wonen van de inmiddels
braak liggende locatie Brunelkamp zijn in juli 2015 nieuwe
randvoorwaarden geformuleerd. De verwachting is dat het plan
binnen de kaders van Bestemmingsplan Hoven kunnen worden
gerealiseerd.
Planontwikkeling hoek Does en Hoofdstraat (nieuw)
Voor dit gebied is een woningbouwplan ingediend door de
grondeigenaar. Het plan wordt beoordeeld op ruimtelijke
inpasbaarheid en haalbaarheid. Onderdeel van dit plan is ook
de bouw van een nieuw brugwachtershuis, nu duidelijk is dat de
Doesbrug niet op afstand bediend kan gaan worden.

3.2 Opstellen van
exploitatieovereenkomst voor
locatie Brittenstein.

Ja Nee

Ja

Brittenstein.
Rijnhart Wonen, de gemeente en de klankbordgroep met
omwonenden hebben samen gewerkt aan de uitwerking van
het plan. Dat heeft in de raad van 7 juli 2015 geleid tot een
keuze voor een plan van 56 woningen. Dit plan wordt nu
uitgewerkt voor de vergunningaanvraag.Parallel hieraan wordt een
exploitatieovereenkomst opgesteld voor het te realiseren plan.
Cardea (nieuw).
Voor de woningbouwontwikkeling op dit terrein wordt parallel
aan het bestemmingsplan (zie ook onder 2.2) ook een
exploitatieovereenkomst met de ontwikkelende partij voorbereid.

4.1 Verlenen van
omgevingsvergunningen

Ja Ja Dit is een doorlopend proces. Er zijn in het eerste halfjaar van 2015
57 vergunningen verleend.

4.2 Toezicht op de naleving van
vergunningen en handhaving.

Ja Ja Dit is een doorlopend proces. Er zijn in het eerste halfjaar van 2015 5
handhavingszaken gestart.

4.3 Werken volgens
kwaliteitscriteria 2.1 VTH

Ja Ja Om te kunnen voldoen aan deze criteria is het noodzakelijk regionaal
samen te werken. De gemeente heeft begin 2015 in regioverband
een gezamenlijk verbeterplan opgesteld waarin staat hoe men
in de komende periode wil gaan werken aan de verbetering van
de kwaliteit en de eisen uit de Kwaliteitscriteria 2.1. In het derde
kwartaal is een regionaal basis beleidsplan VTH gereed. Dit
beleidsplan is onderdeel van de verbeterplan en geeft invulling aan
de in 2016 vast te stellen gemeentelijke verordening kwaliteit VTH.
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5B Woonbeleid

Doelen

Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod
toekomstbestendig en voor de aandachtsgroepen
(starters, ouderen, statushouders, minder validen
etc.) passend.

Nee Bij alle nieuwbouw ontwikkelingen, transformatie en bij beheer
en toewijzing van bestaande (huur-)woningvoorraad wordt hier
aandacht aan besteed.

2. Tussen 2014 en 2020 worden tenminste 150
nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd

Nee Het programma van Rijnhart Wonen ligt op schema.

3. Het percentage aan ingezetenen toegewezen
sociale huurwoningen stijgt van 35% naar 50% in
2020

Nee Lokaal maatwerk is in het 1e kwartaal vastgesteld. De resultaten
zijn nog niet bekend.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

Start van de transformatie van
Elisabethhof 1 naar ongeveer 55
sociale huurwoningen. Deels voor
Gemiva inclusief dagopvang

Ja Ja De interne sloop van het gebouw is afgerond. De transformatie is
in het 2e kwartaal officieel en feestelijk door Rijnhart met Gemiva
gestart. Oplevering is gepland begin 2016.

Vergunning verlenen voor de
bouw van woningen op locatie
Brittenstein

Ja Ja In juli is het raadsbesluit genomen om mee te werken aan plan
voor 56 woningen. De vergunningprocedure is gepland voor het 4e
kwartaal 2015.

Procedure voor (ook woningbouw)
project Amaliaplein

Nee Nee Dit is vertraagd doordat de ontwikkeling van het plan voor
de supermarkt en woningen gerelateerd is aan de regionale
detailhandelsvisie.

Begeleiding van realisatie van
ongeveer 55 sociale huurwoningen
Elisabethhof 1

Nee Ja Dit project loopt volgens planning.

Begeleiding van bouw van
ongeveer 55 socialehuurwoningen
op locatie Brittenstein

Ja Nee De bouw is nog niet gestart. D at wordt op zijn vroegst in 2016.

Tenminste 15 sociale huurwoningen
op locatie Amaliaplein

Nee Nee Er is vertraging vanwege de relatie van dit plan met de verband met
de regionale detailhandelsvisie.

Over toewijzing van woningen bij
nieuwbouwprojecten worden vooraf
afspraken vastgelegd.

Nee Ja Er zijn in de eerste helft van dit jaar nog geen plannen waarin wij
afspraken hebben kunnen vastleggen.

Voor toewijzing van vrijkomende
bestaande socialehuurwoningen
wordt, binnen de regionale kaders,
lokaal maatwerk toegepast.

Nee Ja De criteria voor lokaal maatwerk zijn conform verzoek Rijnhart
Wonen door B&W vastgelegd

Ontwikkeling locatie Brunelkamp Ja Nieuw De oude locatie Brunelkamp is door Rijnhart Wonen van Gemiva
gekocht. Daar worden nu 13 grondgebonden sociale huurwoningen
ontwikkeld. Wij verwachten de aanvraag omgevingsvergunning in het
4e kwartaal 2015
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5C Economische zaken

Doelen

Het versterken van de economische structuur en het aantrekkelijk maken van het economisch klimaat in Leiderdorp

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Een duurzaam economisch beleid tot
2020

Nee Een aantal projecten hebben we opgestart om de doelstelling te bereiken.
De focus ligt tot nu toe bij het economisch versterken van de A4-zone
Leiderdorp en investeren in recreatie en toerisme.

2. De Leidse regio wil in 2020 een
duurzame plek zijn in de top van Europese
kennisregio's met life sciences & health als
sleutelsectoren en spin-off voor productie,
midden- en kleinbedrijf en dienstverlening
in de regio zelf.

Nee Samen met de partners van Economie071 werken we constructief samen
aan de realisatie van de actiepunten uit Economie071, zoals de retailvisie
en het oprichten van een economisch cluster vitaliteit.

3. Actueel beleid voor de ambulante handel
in 2015

Ja De werkzaamheden om tot actueel beleid te komen zijn gestart.

4. Een Bedrijven Investeringszone op de
Baanderij per 1 januari 2016

Nee De ondernemers van de Baanderij werken samen om een BIZ te
realiseren per 1 januari 2016.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het realiseren van een
vitaliteitsboulevard

Ja Ja Op dit moment wordt een projectopdracht opgesteld. Een planning is
nog niet bekend.

1.2 Samen met de ondernemers
worden concrete acties
geformuleerd om de administratieve
lasten en de regeldruk voor
ondernemers te verminderen

Ja Nee Dit wordt in het vierde kwartaal opgepakt.

1.3 Beleid opstellen en uitvoering
van acties voor recreatie en
toerisme

Ja Ja De notitie recreatie Leiderdorp is afgerond en vastgesteld door
het college. De notitie richt zich op het versterken en het in beeld
brengen van alle recreatiemogelijkheden in Leiderdorp en de
promotie ervan. Daarbij is een faciliterende rol voor de gemeente
weggelegd. In eerste instantie zijn het de deelnemers van de
bijeenkomst die het initiatief nemen.

1.4 Het houden van een evaluatie
van de zondagopenstelling

Ja Nee Dit wordt in vierde kwartaal opgepakt.

2.1 Het uitvoeren van een
verkenning om een cluster Vitaliteit
in de Leidse regio te realiseren

Ja Ja Vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en
onderwijsinstellingen hebben gesproken over het oprichten van
een economisch cluster vitaliteit in de Leidse regio. Conclusie is
dat er behoefte is aan een fysiek en digitaal Vitaliteitscentrum waar
verschillende ondernemers hun producten en diensten kunnen
bundelen en door ontwikkelen. Innovation Quarter, TNO en Redmax
hebben hierin de lead. In het najaar wordt een nieuw voorstel aan de
Stuurgroep Economie071 aangeboden. Inhoudelijk is op dit moment
nog geen voorstel bekend.

2.2 Het opstellen en uitvoeren van
een retailvisie voor de Leidse regio

Ja Ja De concept-visie is gereed en ligt tot en met 4 september ter
inspraak. Vaststelling door de gemeenteraad is voorzien in de
vergadering van december. Op dit moment wordt een plan van
aanpak geschreven voor de uitvoering van de Retailvisie.

3.1 Het actualiseren van de nota
Ambulante handel

Ja Ja De evaluatie van de vigerende Nota ambulante handel is bijna
afgerond. Daarnaast worden de uitgangspunten voor het nieuwe
beleid geformuleerd. Nadat deze uitgangspunten zijn vastgesteld,
wordt het nieuwe beleid opgesteld.

3.2 Het actualiseren van de
Marktverordening

Ja Ja Nadat de uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn vastgesteld (zie
3.1), wordt de Marktverordening geactualiseerd.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

4.1. De voorbereidingen afronden
om een Bedrijven Investeringszone
op de Baanderij te realiseren

Ja Ja Naar nu blijkt is er voldoende draagvlak bij ondernemers van
de Baanderij om een BIZ op te richten. Wij bereiden alvast een
verordening voor, zodat deze in de raad van november kan worden
behandeld ter vaststelling. Vóór 1 januari moet een formeel
draagvlakonderzoek uitwijzen of er voldoende belangstelling is om
een BIZ op te richten.
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5D Duurzaamheid

Doelen

Realiseren van meer duurzaamheid in Leiderdorp

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2025 is Leiderdorp een duurzame
gemeente

Nee We gaan dit jaar een nieuwe duurzaamheidsagenda op stellen, waarin we de
ambitie van Leiderdorp op het gebied van duurzaamheid vastleggen.

2. Voor 2017 maken minimaal
21 huishoudens gebruik van de
duurzaamheidslening

Nee Tot op heden is er door 2 huishoudens gebruik gemaakt van de
duurzaamheidslening. Om de doelstelling te halen zullen er in 2015 en 2016 19
duurzaamheidsleningen gesloten moeten worden.

3. 100% duurzame inkoop in 2015 Nee Met SP71 zijn we in gesprek om 100% duurzame inkoop te realiseren.

Geplande activiteiten in 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het opstellen van de
Duurzaamheidsagenda 2015-2025

Ja Ja September 2015 gaan wij een start maken met het opstellen van de
nieuwe duurzaamheidsagenda.

1.2 Samen met
ondernemers, burgers en de
woningbouwcorporatie duurzame
innovatieve initiatieven ontplooien.

Nee Ja Het opstellen van de duurzaamheidsagenda doen we samen met
ondernemers, burgers en de woningbouwcorporatie. De duurzame
innovatieve initiatieven worden hierin meegenomen.

2.1 Het uitvoeren van de
duurzaamheidslening

Ja Ja Er zijn 2 aanvragen ingediend. Uitvoering vindt plaats als er een
aanvraag binnenkomt. O m het aantal leningen te vergroten gaan wij
meer bekendheid geven aan de duurzaamheidslening.

3.1 In afstemming met het
Servicepunt71 alle producten
duurzaam inkopen

Nee Ja Het gesprek daarover is gaande.

Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal budget Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 5A Ruimtelijke
ordening

659 118 776 166 √ 21%

PROG 5B Woonbeleid 49 38 87 193- √ -222%

PROG 5C Economische
zaken

134 24 158 103 √ 65%

PROG 5D Duurzaamheid 495 32- 463 290 √ 63%

Saldo programma 1.336 148 1.484 367 25%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING
RESERVES
PROGRAMMA 5

7- 98- 105- 86-

Saldo na bestemming 1.330 50 1.379 281 20%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.
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Begrotingswijzigingen voor programma 5

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Verkoop gemeentegrond -100.000 0 0 0

Constructieve toets -40.000 0 0 0

Duurzaamheidslening -13.000 0 0 0

Verkoop pand -222.613 0 0 0

Overheveling bestemmingsplannen -56.000 56.000

Overheveling bestemmingsplannen - Reserve 56.000 -56.000

Totaal programma 5 Ruimtelijk beleid -375.613 0 0 0
-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Programma 5A, Ruimtelijke ordening
Meevaller; het gaat om eenmalige grondverkoop (€ 100.000) valt niet binnen het project Snippergroen.
Meevaller; de constructieve toets; met deze wijziging in de 2de bestuursraportage voor 2015 wordt het budget voor de
constructieve toets afgeraamd voor € 40.000. Kosten vallen lager uit, nu wordt samengewerkt met de afdeling in Leiden en niet
meer wordt ingehuurd.

Programma 5B, Woonbeleid
Meevaller; er worden nog advieskosten voor Wonen later dit jaar gemaakt. De kosten voor de duurzaamheidslening blijven achter
bij eerdere verwachtingen en kunnen voor een bedrag van € 13.000 vervallen.
Meevaller; de opbrengsten van de verkoop van Willem De Zwijgerschool zijn hier geboekt. Het totale voordeel van de verkoop
(minus de kosten) bedraagt € 222.613 en kan vrijvallen (incidenteel).

Budgetoverhevelingen :
Programma 5A, Ruimtelijke ordening
Omdat de kosten voor twee bestemmingsplannen en het cultuurhistorisch beleid doorlopen in 2016, zal via een
begrotingswijziging het beschikbare budget worden meegenomen. Dat geldt ook voor het beschikbare budget voor de uitvoering
van de Ruimtelijke structuurvisie. Omdat de structuurvisie pas in december kan worden vastgesteld , kan de uitwerking pas in
2016 starten. De totale begrotingswijziging bedraagt € 56.000

Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m

lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210739 Softw BWT 80 0 80 0 0 0  2016 N 

Totaal 5 Ruimtelijk beleid 80 0 80 0 0 0   

Moties en amendementen

Geen
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Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

6A Algemene regionale
samenwerking

Doelen √ ± Activiteiten √ √ Geld √ √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6C Openbare orde en veiligheid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6D Brandweer en
rampenbestrijding

Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6A Algemene regionale samenwerking

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van
Leiderdorp

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Betere krachtenbundeling in
Holland Rijnland voor strategische
onderwerpen.

Nee De discussie over Kracht15 loopt nog. De verwachting is dat in het Algemeen
Bestuur van december 2015 een besluit wordt genomen over de toekomst van
Kracht15.

2. Betere krachtenbundeling op
de schaal van de Leidse Regio op
uitvoeringsniveau.

Nee Lopende de discussie over Kracht15 in Holland Rijnland, komen de colleges
van de Leidse regio bijeen om een toekomstvisie Leidse regio vorm te geven.
Op de schaal van de Leidse regio wordt al intensief samengewerkt op diverse
domeinen en onderwerpen zoals Economie071, LAB071, Structuurvisie
metropolitaan gebied Leiden. Daarmee worden de krachten op samenwerking
gebundeld. De colleges hebben een projectplan opgesteld en een stuurgroep
ingericht. De stuurgroep werkt de opdracht om de toekomstvisie voor de Leidse
regio op te stellen verder uit.

3. Meer sturing op
gemeenschappelijke regelingen waar
Leiderdorp aan deelneemt

Nee Dit is een lopende discussie en taaie materie waar nog geen
gemeenschappelijk eindbeeld over is. Hierbij gaat het vooral om rol en
taakopvatting van de GR-en en die van de bestuurders/ organisaties van de
deelnemende gemeenten.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Onderwerpen op met name
operationeel en/of tactisch niveau,
die het lokale belang overstijgen,
worden in eerste instantie op
Leidse regio niveau uitgewerkt.

Ja Ja Steeds meer werken de gemeenten in de Leidse regio samen
op deze onderwerpen in Leidse regio verband. Dit proces is niet
afgerond en heeft een continu karakter. D e krachtenbundeling op de
schaal van de Leidse regio krijgt verder vorm, ambtelijk wordt op veel
terreinen samen gewerkt en medewerkers uitgewisseld.

1.2 De colleges, raden en
ambtelijke organisaties ontmoeten
en spreken elkaar vanuit een
inhoudelijke agenda.

Nee Ja De colleges van de Leidse regio ontmoeten elkaar gezamenlijk
gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar (13 januari en 21 april 2015). De
MT's van de Leidse regio spreken elkaar over samenwerking, de
gemeentesecretarissen eens per ca 6 weken. De raden spreken
elkaar in Oegstgeest eind september 2015. Deze activiteit is niet
afgerond en heeft een continu karakter.

1.3 De gemeenten in de Leidse
regio stellen eengezamenlijke,
inhoudelijke agenda op om de
taken die niet meer worden
uitgevoerd op de schaal van
Holland Rijnland uit te voeren.

Ja Ja Hiertoe wordt door de colleges een gezamenlijke visie opgesteld op
de samenwerking in de Leidse regio. De eerste stap hiertoe is gezet
op 13 januari 2015 tijdens de collegeconferentie in Oegstgeest.
Bestuurlijk is na de bestuurlijke bijeenkomst op 21 april 2015
besloten om een gezamenlijke bestuurlijke visie op de toekomst
van de Leidse regio te maken. Daarvoor wordt een projectgroep
ingericht. De verwachting is dat dit project in 2016 tot besluitvorming
leidt.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.4 Portefeuillehouders stemmen
voor de belangrijkste onderwerpen
voorafgaand aan regionale
vergaderingen met elkaar hun
standpunten af.

Nee Ja De colleges en betreffende portefeuillehouders onderkennen dit
belang en stemmen zoveel mogelijk voorafgaand aan vergaderingen
af. Deze activiteit is niet afgerond en heeft een continu karakter.

2.1 De gemeenteraden van Holland
Rijnland besluiten over de nieuwe
vormgeving en opgaven voor het
samenwerkingsverband Holland
Rijnland.

Ja Nee De discussie over Kracht#15 loopt nog. De planning van Holland
Rijnland is dat de eerste besluiten voor de zomer 2015 genomen
kunnen worden. De nieuwe planning is dat in december 2015 een
besluit genomen kan worden over de herinrichting van Holland
Rijnland.

2.2 De strategische belangen die
de Leidse regio overstijgen worden
behartigd op de schaal van Holland
Rijnland.

Nee Nee Hiertoe dient onder andere de discussie over Kracht15. Deze is nog
niet afgerond. Vanuit de toekomstvisie Leiderdorp wordt deze lijn van
belangenbehartiging gevolgd.

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke
(strategische) groep in de regio
vertegenwoordigd

Nee Ja Dit is een voortdurend proces

3.2 Bij de grootste
gemeenschappelijke regelingen
(RDOG HM, VRHM, ODWH)
wordt een discussie gevoerd over
de taken die de regeling voor
gemeenten cq Leiderdorp uitvoert.

Nee Ja De discussie loopt bij deze regelingen dmv Ambtelijke
Governanceteams, maar heeft nog niet tot resultaat geleid.

3.3 Het Leiderdorps regiomodel
wordt bij alle gemeenschappelijke
regelingen gebruikt in de
Leiderdorpse organisatie

Nee nvt Dit is een voortdurend proces

3.4 Vertegenwoordigers van
Leiderdorp in gemeenschappelijke
regelingen zoeken voorafgaand aan
de vergaderingen draagvlak voor
keuze en standpunten bij andere
deelnemers.

Nee Ja Er wordt voorafgaande aan vergaderingen steeds meer ambtelijk en
bestuurlijk afstemming gezocht. Het is nog geen automatisme dat dit
op alle onderwerpen gebeurt.
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6B Bestuur en dienstverlening

Doelen

Betere dienstverlening

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Het Serviceplein (Klant Contact Centrum) in de gemeente
Leiderdorp is dé ingang voor vragen van burgers, ondernemers
en instellingen. In een groeimodel werkt de gemeente toe naar
een volwaardig Serviceplein dat per 1 januari 2018 functioneert
volgens de normen van programma 'Antwoord©', fase 4. In de
dienstverlening bieden we service voor burgers, ondernemers
en instellingen bij het verkrijgen van producten, diensten en
informatie.

Nee Doorlopend proces met verschillende activiteiten om
door te groeien naar een volwaardig Serviceplein op
1 januari 2018.

2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant
minimaal beoordeeld op 7,6.

Ja Doorlopend proces. De benchmark Publiekszaken
is vervangen door het Dashboard Dienstverlening
van de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken(NVVB).

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Het verder doorontwikkelen van
het Serviceplein

Ja Ja De telefooncentrale is in maart geupgradet, begin april is ook de
fysieke ruimte vergroot voor de telefonie. In het 3e kwartaal wordt
een vernieuwde, op de klant gerichte website, gelanceerd. In eerste
instantie stond de lancering van de vernieuwde website gepland voor
het 2e kwartaal, door omstandigheden is deze echter verschoven
naar het 3e kwartaal. In het 3e kwartaal komt er een vernieuwde
producten en dienstencatalogus en kennisbank en er wordt een
Klant Contact Systeem (KCS) geïmplementeerd. Er wordt een
kanaalstrategie opgezet en er wordt in 2015 een start gemaakt met
het verbeteren van (werk)processen en overbrengen van producten
en diensten naar het Serviceplein, zodat er meer vragen in de 1e lijn
afgehandeld kunnen gaan worden.

1.2 Het verder doorontwikkelen
van de beoogde medewerkers
1e lijnsdienstverlening van het
Serviceplein.

Ja Ja De medewerkers volgen de cursus waardevol klantcontact met
goede resultaten. Negen medewerkers zullen gefaseerd in mei en
oktober de opstapcursus Burgerzaken volgen. In september vindt de
training m.b.t. het KCS plaats.

2.1 Klanttevredenheid handhaven
of verbeteren tov. 2014

Ja Ja De benchmark Publiekszaken is vervangen door het Dashboard
Dienstverlening van de NVVB.

2.2 Onderzoeken of
reisdocumenten thuisbezorgd
kunnen worden.

Nee Ja Onderzoek is nog niet afgerond.

2.3 Op 18 maart 2015: Provinciale
statenverkiezingen voor het
eerst gecombineerd met de
Waterschapsverkiezingen.

Nee Ja De verkiezingen hebben plaatsgevonden. De eerstvolgende
(reguliere) verkiezing staat gepland voor 15 maart 2017 (Tweede
Kamer).
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6C Openbare orde en veiligheid

Doelen

Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk verhogen, zowel
in objectief als in subjectief opzicht.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Vermindering van inbraak, diefstal
en geweld en daarmee versterking
van de veiligheid(sgevoelens).

Ja De ingezette weg wordt vervolgd en  geïntensiveerd. De doelstelling blijft
overeind, de cijfers over het eerste half jaar zijn minder positief t.o.v. vorig
jaar (waarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers van vorig jaar zeer positief
waren, t.o.v. de afgelopen 3 jaren).

2. Hinderlijk en overlastgevend gedrag
verminderen, met name bij individuele
en groepen jongeren. 1

Ja De ingezette weg wordt vervolgd. De cijfers geven geen afwijkend beeld.

3. De veiligheid bevorderen in en nabij
scholen.

Nee Uitvoeringsplan ligt op schema.

4. Verminderen van geluidoverlast
door inzet van toezicht en handhaving.

Ja Er is een maximale db-waarde bij evenementen in de APV opgenomen.
Incidenteel wordt toezicht en handhaving ingezet. Er is deze periode geen
aanleiding geweest voor extra inzet.

1 Zoals ook is terug te vinden in het preventie en handhavingsplan alcohol - uitvloeisel van de Drank- en horecawet - zijn jongeren
ook zélf strafbaar indien zij in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank. Dit zal de
komende tijd de nodige aandacht krijgen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Voortzetten van activiteiten en maatregelen
tegen inbraak.

Nee 2018 Intensief inbraakpreventiebeleid wordt vervolgd.

1.2 Diefstal van en uit voertuigen tegengaan. Ja 2018 Maatregelen worden verwoord in
uitvoeringsprogramma, de planning is rond.

1.3 Geweldstoename analyseren en waar
mogelijk tegengaan.

Ja 2018 Maatregelen worden verwoord in
uitvoeringsprogramma, de planning is rond.

2.1 Versterking van de samenwerking van
veiligheidspartners door verdere vormgeving van
de ketenstructuur.

Nee 2018 Er wordt ingezet op betere verbindingen, zeker met
het oog op de veranderende verbanden en netwerken
(mede i.h.k.v. de decentralisaties).

2.2 Fysiek en sociaal de ruimte en grenzen voor
jongeren bepalen.

Nee 2018 Maatregelen worden verwoord in
uitvoeringsprogramma.

2.3 Weerbaarheid van jongeren vergroten. Nee 2018 In groepen 6, 7 en 8 worden weerbaarheidstrainingen
gegeven.

3.1 Registratie en signalering stimuleren
en monitoren ten behoeve van te nemen
maatregelen op scholen, maar ook i.r.t. de
openbare ruimte. Samenwerking is ook hier een
sleutelbegrip.

Nee 2018 Maatregelen worden verwoord in
uitvoeringsprogramma.

3.2 Fysieke- en parkeerproblemen rondom
scholen projectmatig aanpakken.

Nee 2018 Maatregelen worden verwoord in
uitvoeringsprogramma.

4.1 Door handhaving aanpakken van overlast
door vuurwerk.

Nee 2018 Wordt de 2e helft van het jaar opgepakt.

4.2 Doen van geluidsmetingen. Nee 2018 Gebeurt incidenteel.
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6D Brandweer en rampenbestrijding

Doelen

Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zorgen voor goed opdrachtgeverschap richting de regionale brandweer,
opdat deze zoveel mogelijk risico’s voorkomen en zij in geval van calamiteiten goed voorbereid zijn en in de repressie
adequaat hulp bieden aan mens en dier.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Goed opdrachtgeverschap, zodat
de regionale brandweer de taken
voor Leiderdorp op een goede manier
uitvoert.

Nee Gemeente zal meer en beter worden betrokken in planvorming en bij
beleidsvorming. Op schema.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Optimaliseren van het proces van advisering,
dat betekent samenwerken en afstemmen met
de brandweer, in de rol van veiligheidspartner én
opdrachtgever ten behoeve van de veiligheid.

Nee 2018 Verbeteringen worden in gang gezet. Op schema.

1.2 In het kader van de crisisbeheersing hebben
brandweer en gemeente eigenstandige taken,
waarbij goede afstemming
onontbeerlijk is.

Nee 2018 Brandweer en gemeente zijn bezig met kwaliteitslag.
Op schema.

1.3 De repressie is puur een
brandweeraangelegenheid. De gemeente ziet toe
op goede uitvoering door de brandweerorganisatie
m.b.t. repressie en nazorg: hulp bieden aan mens
en dier.

Nee 2018 Proces loopt goed
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 6A Algemene regionale
samenwerking

1.820 8 1.828 1.027 √ 56%

PROG 6B Bestuur en
dienstverlening

8.448 270 8.719 5.454 √ 63%

PROG 6C Openbare orde en
veiligheid

425 19 443 270 √ 61%

PROG 6D Brandweer en
rampenbestrijding

1.553 80- 1.473 1.387 √ 94%

Saldo programma 12.246 217 12.463 8.138 65%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 6

1.524- 254- 1.778- 1.083-

Saldo na bestemming 10.722 38- 10.684 7.055 66%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma 6

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Detachering -32.300 0 0 0

Organisatieontwikkeling -71.000 -71.000 0 0

Correctie budgetten, programma overstijgend -20.000 -10.000 -10.000 -10.000

Organisatieontwikkeling - Reserve 71.000 71.000 0 0

Totaal programma 6 - Bestuur, Burgerzaken &
Veiligheid

-52.300 -10.000 -10.000 -10.000

-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Programma 6B, Bestuur en dienstverlening
Meevaller; binnen afd. Gem.Winkel zijn een tweetal medewerkers gedetacheerd. Middels deze 2de bestuursrapportage
2015 worden de opbrengsten (incidenteel) van deze detacheringen begroot en tevens inhuurbudget ter vervanging van deze
medewerkers geraamd. Hierdoor ontstaat er in 2015 een incidenteel voordeel van € 32.300.
Budgettair neutraal, met deze wijziging worden een aantal budgetten overgeheveld / gecorrigeerd naar andere producten en
programma's. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo.

Budgetoverheveling:
Programma 6B, Bestuur en dienstverlening
Het ontwikkelen van het Serviceplein is een lopend proces, waarbij taken niet in één jaar afgerond worden. Hiervan is op
dit moment € 52.000 nog niet besteed. Voorgesteld wordt om € 46.000 nu vast te bestemmen zodat het ingezette traject in
januari doorgang kan vinden. De taken die lopen en/of nog uitgevoerd moeten worden zijn: het meten van de bereikbaarheid,
kanaalsturing, inrichting besturing en advies processen en klantonderzoek. Een deel van deze taken schuiven door naar 2016.
Voorgesteld wordt om ook van het directiebudget voor organisatieontwikkeling ad. € 25.000 nu vast te bestemmen zodat het
ingezette traject voor de kwartiermakers in januari doorgang kan vinden.
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Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m

lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210692
Raadsinfor.syst.2011

27 0 27 0 0 0 Er zijn
aanpassingen
gedaan aan het
RIS. De facturen
worden nog
geboekt

N

7210693 Bevolking
software GBA

100 0 100 0 0 0  Door landelijke
uitstel schuift dit
krediet op naar
2017.

N 

7210806 Koppelingen
applic/basisregistraties

50 45 5 0 0 0  Project gestart N 

7210808 Website 20 20 -0 0 0 0  Nieuwe website
is gerealiseerd

J 

7210809
Klantcontactcentrum

59 30 29 0 0 0  Project gestart N 

7210811
Basisregistraties

13 0 13 0 0 0  N 

7210813 Mobiele
telefoons

30 17 13 0 0 0  Vervanging dit
jaar afgerond

N 

7210814
Klantbegeleidingssysteem

25 2 23 0 0 0  Project gestart N 

7210819 BAG software 50 0 50 0 0 0  J 

7210822 Belastingen
software

50 0 50 0 0 0  naar 2016 N 

7210823 Heffingen /
Invorderingen software

50 0 50 0 0 0  naar 2016 N 

7210826 WMO software 35 0 35 0 0 0  Project nog niet
gestart

N 

7210827 Waarderings
software

30 0 30 0 0 0  naar 2016 N 

7210829 Cyclorama's
software

15 0 15 0 0 0  Samenwerking
met Leiden en
Oegstgeest.
Krediet mag
vervallen.

J 

7210831 Digitale
presentatieschermen
(4x)

10 0 10 0 0 0  Project gestart N 

7210840 Integreren
dienstverlening

8 2 6 0 0 0  Project gestart N 

7210859 Auto BOA's
2015

35 1 34 0 0 0  2015 N 

Totaal 6 Bestuur
Burgerzaken &
Veiligheid

607 117 490 0 0 0   
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Moties en amendementen

 M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Carillion 4-11-2009 Het carillon staat opgeslagen bij de
klokkenmaker (Petit & Fritsen). Er
is besloten (na ideeën van burgers)
om het carillon terug te plaatsen in
het centrum, zodra het Centrumplan
gereed is.

motie Tunnelbak A4 20-11-2014 september 2015 Oefening is gepland.
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Programma 7 : Grondontwikkeling
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen √ √ Activiteiten ± ± Geld √ √

7B Grondontwikkeling
Centrumplan

Doelen – – Activiteiten ± ± Geld √ √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen ± – Activiteiten ± ± Geld √ √

7A Grondontwikkeling algemeen

Doelen

Herbestemming leegkomende locaties

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Afsluiten van overeenkomsten
om medewerking te verlenen
aan de (ruimtelijke) procedures
om de gewenste ontwikkeling op
leeggekomen locaties te realiseren.

Nee Doel wordt bereikt door voor ontwikkelingen een overenkomst af te sluiten.

2. Uitwerken schetsplan tot definitief
ontwerp

Nee Doel wordt bereikt door voor relevante gebieden schetsplannen uit te werken tot
definitief ontwerp.

3. Doorlopen ruimtelijke procedures
om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Dit kan met een bestemmingsplan of
een afwijkingsprocedure

Nee Doel wordt bereikt door voor relevante ontwikkelingen een ruimtelijke procedure
te doorlopen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 Afsluiten van overeenkomst
voor de ontwikkeling van de locatie
Driemaster

Nee Nee De ontwikkelvisie is 2 maart 2015 door de raad vastgesteld. Naar
verwachting kan er eind 2015 een overeenkomst gesloten worden
als er overeenstemming is over het te maken plan.

2.1 Uitwerken schetsplan
Amaliaplein

Nee Nee De uitwerking van het Amaliaplein wacht op voortgang in het
planologische traject. Eerst moet de provincie worden overtuigd
dat deze nieuwe detailhandelsontwikkeling zowel lokaal als
regionaal goed is afgewogen.

2.2 Uitwerken schetsplan
Driemaster

Ja Ja Rijnhart Wonen heeft zich gemeld om, gezamenlijk met
Philadelphia en een commerciële partij, een scenario uit te werken.
In het derde kwartaal is een schetsplan aangeleverd dat verder
uitgewerkt kan gaan worden.

3.1 Vaststellen verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) door raad
Amaliaplein

Ja Nee De planologische procedure voor Amaliaplein is gestart. Er is
gekozen om een ontwerpbestemmingsplan op te stellen omdat de
nieuwe bestemming ook gepaard gaat met de herbestemming van
bestaande detailhandelsbestemmingen.
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7B Grondontwikkeling Centrumplan

Doelen

Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en
leefklimaat in Leiderdorp maken

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. Het ten opzichte van 2010
verbeteren en vergroten van het
winkelareaal in Winkelhof in 2015

Nee Het verbeteren is enigszins op gang gebracht door interne verbouwingen
en verfraaiingen. Het vergroten van het winkelareaal wacht nog steeds op
concretere plannen van Wereldhave en is dus zeker vertraagd.

2. Het openbaar gebied in het centrum
uiterlijk in 2017 ten opzichte van 2010
kwalitatief hoogwaardiger in te richten.

Nee Realisatie van dit doel is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen qua uitbreiding
winkelareaal genoemd onder 1. In 2014 is het "braakliggend" terrein opgeknapt
en met gras ingezaaid.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

1.1 toetsen en planologisch medewerking
verlenen aan gewijzigde plannen

Nee Nee Overleg met provincie is gestart in relatie tot de
retailvisie voor de Leidse regio.

2.1 Uitvoering herinrichting kruispunt
Engelendaal/Merelstraat

Ja Ja Dit project wordt in het 3e/4e kwartaal uitgevoerd.

2.2 in relatie met de gewijzigde bouwplannen
Winkelhof inrichtingsplannen van de omgeving
aanpassen

Ja Nee Het plan voor de uitbreiding van Winkelhof wordt niet
meer in 2015 gerealiseerd. Wereldhave is nog steeds
met planvorming bezig, wij faciliteren waar nodig/
wenselijk, overeenkomstig het contract.



2de Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp62

7C Grondontwikkeling W4

Doelen

Generen van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

1. In 2016 hebben wij in het plangebied W4
twee woonlocaties, Plantage en Mauritskwartier
( alleen nog kavel M), tot ontwikkeling gebracht die
financieel bijdragen aan de verlengde en verdiepte
A4

Ja Met de uitspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplan
W4 zijn de ontwikkelingsrisico's voor het gebied Plantage
aanzienlijk beperkter. De overeenkomst tot grondverkoop voor
Plantage is gesloten.Voor 1 van de 2 percelen van Kavel M is een
grondbieding van Bohemen gekregen.

2.  In 2015 hebben wij in het plangebied W4 de
werklocatie Bospoort tot ontwikkeling gebracht

Ja Dat doel is ieder geval voor 2015 niet haalbaar. Ontwikkeling sterk
afhankelijk van externe factoren. Dit geldt zeker (ook) voor Ikea.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

Ontwikkelen Plantage (Oplevering bouwrijpe
grond Plantage om woningbouw mogelijk te
maken, deels woonrijpmaken)

Nee Nee De voorbereiding is in volle gang. De bomen zijn al
gekapt.

Plaatsing kunstwerk (Plantage) Ja Nee De opdracht is gegeven aan de kunstenaar. Tijdelijke
plaatsing heeft plaatsgevonden.

Aanwijzing archeologisch rijksmonument park
Plantage

Nee Nee Wij wachten op het aanwijzingsbesluit van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Verkoop gronden kavel M ( 2 woningen) Ja Nee Voor 1 van de 2 percelen is een grondbieding van
Bohemen gekregen.

Druk uitoefenen om te komen tot ontwikkeling
Ikea

Ja Nee IKEA zal vermoedelijk in het 4e kwartaal besluit
nemen.

verkoopactiviteiten 3 resterende "paviljoens'' Nee Nee Er vinden nog geen verkoopactiviteiten plaats.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 7A Grondontwikkeling
algemeen

3.399- 3.484 84 55 √ 66%

PROG 7B Grondontwikkeling
Centrumplan

1.211- 1.211 0 18- √ n.v.t.

PROG 7C Grondontwikkeling W4 4.150 903- 3.248 480 √ 15%

Saldo programma 460- 3.792 3.332 517 16%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 7

502 3.790- 3.288- 27- 1%

Saldo na bestemming 42 2 44 491 1113%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma 7

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Correctie op de kostenverdeelstaat. -10.329 -10.329 -10.329 -10.329

Resultaat verwerking GIG 2015 exploitatie 3.789.808 2.247.691 7.293.623 0

Resultaat verwerking GIG 2015 met reserve -3.789.808 -2.247.691 -7.293.623 0

Totaal programma 7 - Grondontwikkeling -10.329 -10.329 -10.329 -10.329
-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
GIG 2015; zie ook de rapportage GIG 2015. De financiële gevolgen van de GIG 2015 worden toegelicht in de paragraaf
Algemene Dekkingsmiddelen voor wat betreft de financiering hiervan. Resultaat binnen GIG projecten wordt verrekend via de
reserves W4 en bouw- en grondexploitatie en zijn per saldo nihil. Bovenstaande wijziging is het gevolg van een gewijzigde
planning (GIG projecten beslaan meerdere jaren) waardoor verrekening met de reserves W4 en bouw- en grondexploitatie
opschuift naar andere jaren.
Het resultaat van € 10.329 betreft een technische correctie op de kostenverdeelstaat.

Openstaande kredieten

Kostenplaats

bedragen x € 1.000

Krediet Uitgaven
t/m

lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af te
sluiten
(J/N)

7210850 Herinr. Vliko-terrein
Oude Rijnzone

1.100 79 1.021 0 0 0  2017  N

Totaal 7 Grondontwikkeling 1.100 79 1.021 0 0 0  
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Moties en Amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Temporiseren projecten 28-6-2010 21-05-2014 er is een taaktelling opgenomen op
het cluster projecten. Deze moet de
komende jaren in gevuld worden.

motie HSL infocentrum 28-6-2010 in definitiefase, in 2e kwartaal naar
ontwerpfase, eind 3e kwartaal
besluitvorming raad om ontwerpfase
af te ronden.
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Algemene dekkingsmiddelen
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Een degelijk financieel beleid

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e
rapportage

Voortgang 2015

De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht. Nee De begroting is structureel en reëel in evenwicht voor de jaren
2015 en 2016.

Structurele lasten dekken we met structurele baten. Nee In het kader van het financieel toezicht dienen begroting en
jaarrekening in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht
betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor
structurele lasten. In de jaarrekening 2014 is sprake van materieel
evenwicht.

Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk
doorgezet op het beleidsterrein waarop het rijk
bezuinigt.

Nee Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve,
tegenvallers compenseren we binnen het
begrotingshoofdstuk.

Nee Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Nieuw beleid financieren we door oud beleid
hiervoor in te ruilen.

Nee Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Wij verhogen de lokale lasten in beginsel niet met
méér dan de inflatiecorrectie.

Ja Bij de kadernota 2016-2019 was een procentuele verhoging van
de OZB tarieven onderdeel van scenario 2. Besluitpunt bij de
kadernota is Het college de opdracht te geven scenario 1 tevens
zichtbaar en herkenbaar uit te werken in de begroting 2016-2019.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage

Volgens
planning

Voortgang 2015

Herzien nota Reserves en
Voorzieningen

Ja Ja Het herzien van het reservelandschap staat nu gepland op de
raadsplanning gemeenteraad van december 2015. Gelijktijdig
met de behandeling van de nota weerstandsvermogen en het
treasurystatuut.

Scenario's bezuinigingen Ja Ja Een 2-tal bezuinigingsscenario’s om het financieel meerjarenbeeld
sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden zijn opgeleverd bij
de financiële kadernota 2016-2019.

Investeringsagenda Nee Ja Deze investeringsagenda zal voor de eerste maal worden
opgesteld bij de begroting 2016-2019, deze investeringsagenda
zal uiteraard aansluiten bij de scenario's van de bezuinigingen
zoals in de financiële kadernota wordt opgenomen.

Webversie begroting en jaarrekening Nee Ja Vanaf het najaar 2014 is er van de gemeentelijke begroting en het
jaarverslag ook een doorzoekbare webversie gemaakt.

Belasting- en legesverordeningen Nee Ja De actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en
tarieven 2015 zijn vastgesteld in de raad van december 2014.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal budget Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

Alg dekkingsmiddelen A Lokale
heffingen

7.587- 7 7.580- 6.360- √ 84%

Alg dekkingsmiddelen B Alg.
uitkering

33.376- 308- 33.683- 22.449- √ 67%

Alg dekkingsmiddelen C
Onvoorzien

55 0 55 0 √ 0%

Alg dekkingsmiddelen D Dividend 367- 40 327- 449- √ 137%

Alg dekkingsmiddelen E
Financiering

2.408- 218 2.190- 1.952- √ 89%

Alg dekkingsmiddelen F Overig 0 0 0 0 √ 67%

Saldo programma 43.682- 43- 43.725- 31.211- 71%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
ALG.DEKKING

291 382- 90- 76

Saldo na bestemming 43.391- 425- 43.816- 31.134- 71%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.

Begrotingswijzigingen voor programma Algemene dekkingsmiddelen;

Omschrijving begrotingswijzigingen 2015 2016 2017 2018

Tegenboeking GIG 2014 -375.218 -257.480 0 0

Nieuwe GIG 2015 592.965 593.486 70.474 0

Afboeken onvoorzien -55.183 0 0 0

Correctie budgetten, programma overstijgend 20.000 10.000 10.000 10.000

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 656.337 0 0 0

Verwerking Meicirculaire Gemeentefonds 2015 -
Boeking behoedszaamheidsreserve.

-602.071 0 0 0

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen 236.830 346.006 80.474 10.000
-/- = voordeel

Mee- en tegenvallers:
Algemene dekkingsmiddelen A, Lokale heffingen
Budgettair neutraal, met deze wijziging worden een aantal budgetten overgeheveld / gecorrigeerd naar andere producten en
programma's. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo.

Algemene dekkingsmiddelen C, Onvoorzien
Meevaller; de vrijval van de post onvoorzien levert een incidenteel voordeel op van € 55.183.

Algemene dekkingsmiddelen E, Financiering
Tegenvaller ; rente € 207.000. Bij de het actualisatie van de GIG 2015 is eveneens de rente herberekend welke aan diverse
projecten wordt toegerekend. Van een aantal projecten is een voordeel behaald of is er sprake dat uitgaven meer in de tijd
opschuiven. Hierdoor is er sprake van een lagere boekwaarde waardoor minder rente aan het project kan worden toegerekend.
Voor de financiering betekent het een nadeel.
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Zo is bij het project ‘Plantage’ het grondbod van de ontwikkelaar verwerkt in de grondexploitatie en kon de kostenraming
archeologie naar beneden worden bijgesteld. Het voordeel dat hierdoor in het project ontstaat heeft echter tot gevolg dat er
minder rente aan het project toegerekend kan worden. Dit geeft een rente nadeel van circa € 45.000. Bij het project fietspaden
zijn de verwachte uitgaven over 2015 naar beneden bijgesteld. Dit geeft een financieringsnadeel van circa € 137.000. Overig
verschil € 11.000 (voordeel) ontstaat door kleinere mutaties binnen de overige projecten.
Conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 rekenen wij bij de W4 reserve en reserve Bouw en grondexploitatie rente toe.
Het actualiseren van beide reserves geeft een nadeel van circa € 16.000.

Budgettair neutraal:
Algemene dekkingsmiddelen B, Algemene Uitkering, Meicirculaire 2015
Op 1 juni heeft BZK de meicirculaire 2015 gepubliceerd. De meicirculaire gemeentefonds 2015 informeert de gemeenten over
de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen – inclusief die voor het sociaal domein - en de
decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2015 en verder.
Effecten meicirculaire 2015 en 2016-2019
In Leiderdorp is in de kadernota 2016-2019 gekozen voor een splitsing van de financiële effecten met betrekking op het reguliere
deel en op het sociaal domein.

Voorstel regulier: normaliter wordt het lopende jaar en het eerste jaar van de nieuwe begroting met de behoedzaamheidsreserve
verrekend. De jaren 2016-2019 zijn reeds meegenomen in de kadernota 2016-2019. Voorstel is om het nadeel van € 602.071 in
2015 te onttrekken aan de behoedzaamheidsreserve.

Effecten meicirculaire regulier 2015

Algemene uitkering (regulier) € 611.517

Algemene uitkering, oude jaren -€ 9.446

Totaal € 602.071
-/- = voordeel

Voorstel  sociaal domein
Dekking voor de financiële gevolgen als gevolg van de 3 Decentralisaties wordt gevonden in de lopende begroting en reserves.

Effecten meicirculaire sociaal domein 2015

Wmo , programma 1 € 42.008

Jeugd, programma 1 € 179.111

Particicatie, programma 2 € 81.810

Totaal € 302.929

Integratieuitkering Wmo 'oud', programma 1 -€ 9.472

Huishoudelijke hulp toelage, programma 1 -€ 239.191

Mutaties in integratie-, decentralisatie- en suppletie uitkeringen -€ 248.663
-/- = voordeel

Openstaande kredieten

Geen

Moties en Amendementen

Geen
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PARAGRAFEN
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Paragraaf Weerstandvermogen
1. Algemeen
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente  beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in
een ratio weerstandsvermogen en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de mate aan, waarin de
gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder effecten voor het voorzieningenniveau.

Weerstandscapaciteit
Het weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de langlopende voorzieningen
en de  begrotingspost onvoorzien.Het is een politieke afweging om te bepalen welke delen van de incidentele en structurele
componenten men tot deweerstandscapaciteit wil rekenen. In het beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement is die
afweging uitgewerkt.

Risicomanagement
E en risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De gemeente wil risico's die zij loopt zo
veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren, beoordelen.
Dooreen goed systeem van risicomanagement  worden bestuurders en managers in staat gesteld voor risico’s, die het behalen
van dedoelstellingen van de organisatie bedreigen, passende beheersmaatregelen te nemen.

2. Risico's

Risico-overzicht
Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een
risicomanagement informatiesysteem dat bij meer gemeenten wordt gebruikt. Hiermee worden risico's systematisch in kaart
gebracht en beoordeeld door alle afdelingen binnen de gemeente. Op grond van het beleidskader weerstandsvermogen en
risicomanagement worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage,
nadat een beheersmaatregel is getroffen, aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit aangevuld met de getroffen
beheersmaatregel. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico’s opgenomen.
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Tabel 1: de 10 belangrijkste risico's

PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 Onvoldoende budget om benodigde
aanbod voor ondersteuning te
realiseren (met name op PGB Jeugd)

Actief
1. permanente monitoring budget om
actie te kunnen ondernemen;
2. inventariseren aantallen lopende
trajecten;
3. financiële reserve aanleggen;
4. verschuiving in prioriteiten gemeente
begroting;
5. kosten baten op lange termijn
onderzoeken;
6. samenwerking op financieel gebied,
spreiding financiële risico's in regio,
bijv. bij financiële gevolgen incidenten
jeugdzorg

90% 1.000.000 7,75%

8 Verstrekte garantstellingen voor
leningen aan diverse instellingen,
kunnen niet worden afgelost. Dit
risico is gestegen ten gevolge van de
kredietcrisis (inclusief NHG).

Actief
Beleid is erop gericht dat er geen
nieuwe garantstellingen zonder
waarborg worden afgegeven.

10% 6.063.872 5,21%

1 Niet tijdig beschikken over juiste
informatie ten behoeve van beleids-
ontwikkeling en begroting en informeren
cliënten

Actief
1. bepalen en inventariseren van
gegevens die nodig zijn;
2. inzichtelijk maken welke informatie
wel binnen gemeente en regio
beschikbaar is;
3. signaleren ontbrekende informatie en
lobby naar landelijke overheid

90% 600.000 4,68%

1 Btw niet compensabel op jeugdzorg en
wmo die via een samenwerkings-
verband wordt ingekocht.

Actief
1. Geen samenwerkings-
verband;
2. landelijke lobby

90% 600.000 4,66%

7 Exploitatie door derden in combinatie
met beperkte bankgarantie. Recht
op bankgarantie, deze zal echter niet
toereikend zijn om herinrichtings-
kosten en/of eventuele
milieuproblematiek te dekken.
Daarnaast vervalt mogelijk een deel van
de huuropbrengst van de polder.

Actief
Uitvoerings-
kosten liggen bij een externe partij en
er is voorzien in een goede monitoring
(Omgevingsdienst West-Holland/
Provincie)

50% 1.000.000 4,32%

8 Doordat de interne rentebaten en
rentelasten voor een groot deel
afhankelijk zijn van de GIG heeft een
verschuiving in de geprognosticeerde
uitgaven en inkomsten binnen de
GIG projecten een direct effect op het
rentesaldo. De GIG wordt defensief
geraamd. Dit leidt echter tot een
offensieve raming voor het rentesaldo.
In de begroting is voorzichtig met de
renteposten van de GIG omgegaan,
toch kunnen hier nog extra nadelen cq
voordelen op volgen. Lagere inkomsten
op de interne rente cq hogere uitgaven.

Actief
Rente onderzoek gedaan. Rente
opbrengst in exploitatie is afgetopt

90% 500.000 3,89%
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PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 ICT-systemen niet tijdig gereed om
gebruik en uitwisseling van informatie te
ondersteunen

Actief
1. aansluiting zoeken bij landelijk advies
over informatie- voorziening;
2. inventarisatie betrokken systemen
inclusief verwachte knelpunten;
3. beginnen met veilige ict-
toepassingen, bewezen technologie;
Acties:
1. audit tbv toets privacy en veiligheid
gegevens;
2. duidelijke afspraken en protocol
over informatie- beveiliging en privacy
gegevens
3. informatie- voorziening inrichten
vanuit principe klant is eigenaar dossier
en medewerkers hebben toegang

90% 400.000 3,13%

2 Kosten voor beschutte werkplekken en
re-integratie bij DZB nemen toe

Actief
Keuzes over verdeling budget
over doelgroepen en inzet van
effectieve instrumenten op basis van
financieel afwegingsmodel, waarin de
financiële gevolgen in grote lijnen zijn
aangegeven.

90% 400.000 3,10%

7 Op een terrein is een discussie over
het verlenen van medewerking aan
programma eigenaar/ontwikkelaar

Suggestie
Contractueel goed vastleggen van
afspraken

70% 500.000 3,01%

1 Gemeente is niet in staat inkoop/
aanbesteding voldoende te realiseren.
Dit geldt met name voor Jeugd.

Actief
1. tijdig betrekken deskundigen op
terrein van financiën en aanbesteding;
2. In aanbestedings- traject meerdere
mogelijkheden tot sturing aanbrengen;
3. verschillende modellen voor
bekostiging logisch inzetten;
4. inzetten op kennis en expertise
uitwisselen met partners

70% 450.000 2,73%

Totaal grote risico's 11.513.872

Overige risico's (104) 20.789.004

Totaal alle risico's 32.302.876

Veranderingen in top 10 van risico’s
Er zijn ten opzichte van de jaarrekening geen grote veranderingen. De risicosimulatie bepaalt de top 10, waarbij ten op zichte van
de 1ste bestuursrapportage het risico van VNG/BZK waarvan de taken uitgevoerd dienen te worden waarbij het geld nog niet is
ontvangen is vervangen door het risico dat er onvoldoende budget is om de benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren
(met name op PGB Jeugd).

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren
van het maximale bedrag van € 32.302.876 voor alle risico's ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in
hun maximale omvang optreden. Bij de simulatie is gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

Het resultaat is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 7.641.359 het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen
worden afgedekt. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door alle risico's waarvoor geen of onvoldoende
beheersmaatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
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Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest relevante percentages en de daarmee corresponderende benodigde
weerstandscapaciteit.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage Bedrag (€)

75% 6.394.553

80% 6.684.015

85% 7.067.891

90% 7.641.359

95% 8.835.499

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Voor het bepalen beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de kadernota weerstandsvermogen en
risicomanagement (2009) alsmede de nota’s en reserves en voorzieningen (2013) gebruikt. De beschikbare weerstandscapaciteit
bestaat uit een direct en niet direct beschikbaar deel. De niet direct beschikbare deel kan na democratische besluitvorming
worden omgezet van een niet direct beschikbaar naar direct beschikbaar

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand Capaciteit (€)

Direct beschikbaar 2.386.508

Niet direct beschikbaar 10.717.586

Begroting: Onvoorziene lasten 55.183

Totale weerstandscapaciteit 13.159.277

4. Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde
risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide
componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit € 13.159.277Ratio weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit
=

€ 7.641.359
= 1,72

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A > 2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim
voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende

F < 0.6 ruim
onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Het
ratio van uw organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen.
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Tabel 5: Risicoverdeling per programma

Risico per programma Aantal risico's Brutobedrag Nettobedrag
(=bedrag na
maatregelen)

M  1 Aantal
risico's m.b.t.

samenwerkings-
verbanden

Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd 20 4.392.000 4.390.000 19 1

Programma 2 Werk en Inkomen 3 700.000 700.000 2 0

Programma 3 Kunst, Cultuur en
Sport

1 200.000 200.000 0 0

Programma 4 Beheer openbare
ruimte

9 1.815.000 1.775.001 3 0

Programma 5 Ruimtelijk Beleid 2 200.000 60.000 1 0

Programma 6 Bestuur,
Burgerzaken en Veiligheid

35 11.954.001 8.934.001 38 5

Programma 7 Grondontwikkeling 14 6.330.000 5.370.001 13 0

Algemene dekkingsmiddelen 14 11.538.873 10.243.873 10 0

Niet in te delen in programma 6 630.000 630.000 2 1

Totaal 104 37.759.874 32.302.876 88 7

Uitplitsing programma 7
Grondontwikkeling

W4-risico's 13 5.830.000 4.870.001 0 0

overige programma 7 1 500.000 500.000 0 0

Totaal 14 6.330.000 5.370.001 0 0
* Aantal actieve beheersmaatregelen
1 Aantal actieve beheersmaatregelen
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Paragraaf Bedrijfsvoering
Salaris-, inhuur- en studiekostenoverzicht
Er wordt een onderscheid gemaakt in:
- Salarislasten.
- Inhuur derden ter vervanging van vaste formatie.
- Inhuur derden ten laste van overige budgetten.
- Studiekosten.
- Onafhankelijk advies voor specifieke doeleinden.

In het overzicht zijn uitsluitend de kosten met betrekking tot de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur, studie, advies en
salaris dat rechtstreeks geboekt wordt op investeringen/voorzieningen/grondexploitaties zijn niet meegenomen. De verplichtingen
zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris-, inhuur- en studiekosten is als volgt:

bedragen
x € 1.000

2015
primitief

2015
na Begr. wijz. t/m aug
incl. form. wijz.

2015
werke-
lijk t/m augustus

%
2015 Werkelijk/
2015 na wijz.

 salariskosten algemeen 10.515 10.519 5.520 52%

 inhuur derden vaste formatie 209 650 210 32%

 inhuur derden tijdelijke formatie 20 20 181 914%

 studiekosten 309 464 108 23%

 onderzoek en advies alg. 886 1.067 341 32%

 11.916 12.720 6.360 50%

a. Salarislasten algemeen
De loonkosten blijven achter op de begroting. Dit is voornamelijk het gevolg van diverse openstaande vacatures. Zo staan er bij
gemeentewerken en beleid vacatures open voor een beleidsmedewerker en een projectleider. De prognose is dat het verwachte
voordeel voldoende is om de taakstellingen op de salariskosten en de verwachte overschrijding op inhuur te dekken.

b. Inhuur derden vaste en tijdelijke formatie
Op inhuur is er sprake van een overschrijding. De overschrijding is voornamelijk het gevolg van noodzakelijke inhuur ter opvulling
van vacatures.

c. Studiekosten
De studiekosten bestaan uit een regulier opleidingsbudget en een individueel opleidingsbudget. Bij de jaarrekening 2014 is een
bedrag van € 154.000 van het niet bestede individueel opleidingsbudget overgeheveld. Bij het individueel opleidingsbudget
hebben de ambtenaren de mogelijkheid om dit budget a € 500 per persoon per jaar in 3 jaar op te sparen en in een keer op te
vragen. Momenteel resteert er nog een bedrag van € 332.000.

d. Onderzoek en advies algemeen
Momenteel is er geen aanleiding om te verwachten dat er een overschrijding zal ontstaan op de kosten voor “onderzoek en
advies”.
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OVERIGEN

Overigen

In dit onderdeel treft u, conform de Financiële verordening 212, een overzicht aan van:

■ verkorte balans
■ aangevraagde subsidies
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Verkorte balans
bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2015 Saldo 31-08-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling 225 189

Immateriële vaste activa 225 189

Materiële vaste activa

Investeringen met maatschappelijk
nut

2.887 4.355

Investeringen met economisch nut 57.326 57.177

Investeringen met economisch nut
met heffingen

10.985 11.081

Totaal materiële vaste activa 71.198 72.612

Financiële vaste activa

Bijdrage activa derden 8.825 8.644

Deelnemingen (effecten) 2.137 2.137

Leningen overige verbonden
partijen

24 24

Overige langlopende leningen 9.160 0

Totaal Financiële vaste activa 20.146 10.805

Totaal vaste activa 91.568 83.606

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en
handelsgoederen

0 0

Onderhanden werk projecten 4.138 4.138

Totaal Voorraden 4.138 4.138

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen 3.549 2.499

Overige vorderingen 6.091 3.660

Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar 9.641 6.159

Liquide middelen 1 2

Overlopende activa

Overige vorderingen 37 0

Totaal vlottende activa 13.817 10.299

Totaal generaal 105.385 93.906
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bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2015 Saldo 31-08-2015

vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.693 3.494

Bestemmingsreserves 36.274 35.713

Totaal eigen vermogen 39.966 39.207

Resultaat na bestemming 953

Voorzieningen 10.436 9.747

vaste schulden

Onderhandse leningen bij
binnenlandse banken

23.663 21.333

Waarborgsommen 7 7

Totaal vaste schulden 23.670 21.341

Totaal vaste passiva 75.025 70.294

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

Kasgeldlening 3.000 0

Banksaldi 8.318 3.833

Overige schulden 3.692 1.389

Totaal Netto vlottende schulden 15.010 5.223

Overlopende passiva 15.349 15.148

Totaal vlottende passiva 30.359 20.371

Totaal generaal 105.385 90.665

Toelichting verkorte balans

Algemene toelichting
In deze rapportage is de verkorte balans opgenomen, waarin tussentijds inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de
verschillende balansposten tot en met 31 augustus 2015. Voor het niveau van de toelichting is aangesloten bij de hoofdindeling
van de balans conform het financiële systeem.

De verkorte balans die wij u hier presenteren bestaat uit een “foto” van de stand van de administratie per 31 augustus 2015. Er is
geen sprake van een tussentijdse afsluiting hetgeen ook verklaart waarom de balans per 31 augustus 2015 niet in evenwicht is.
Aan het saldo van deze balans kunnen geen conclusies worden verbonden. Hierna worden de relevante balansposten toegelicht.

Immateriële vaste activa
De afname betreft de geplande afschrijvingen.
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Materiële vaste activa
Dit betreft voor maatschappelijk nut een verhoging van met name de IVVP, VRI's en VRA's.
Voor economisch nut betreft de mutaties met name een verhoging van de Brede school west en Van Oude Rijn tot Kaag en de
verlaging wordt veroorzaakt door de reguliere afschrijvingen.
Voor economische nut met heffingen betreft de mutaties met name een verhoging van de rioleringen en wateroverlast Zijlkwartier.

Financiële vaste activa
Bijdrage activa derden loopt conform begroting en betreft dus afschijvingen.
Deelnemingen geen bijzonderheden.
Leningen overige verbonden partijen loopt conform begroting en betreft een afschrijving en kapitaallasten.
Overige langlopende leningen geen bijzonderheden.

Voorraden
Deze post wordt pas aan het einde van het jaar beoordeeld en gemuteerd aangezien dit grotendeels te maken heeft met de GIG.
In de voortgangsrapportage van de GIG zal nader in worden gegaan op de mutaties.

Uitzettingen korter dan 1 jaar
Vorderingen openbare lichamen:
De te verrekenen BTW en btw-compensatiefonds wordt hier op verantwoord, € 2,5 miljoen.
De overige posten voor openbare lichamen betreft nog € 92.000, welke nog verrekend/ontvangen dienen te worden.
Overige vorderingen betreft voornamelijk:
■ Het saldo van de belastingdebiteuren is toegenomen met € 2,1 miljoen. Dit komt door het opleggen van belastingen eind

februari 2015, welke in de loop van het jaar zullen worden betaald en er heeft een verrekening plaatsgevonden met de de
banksaldi belastingdebiteuren aan de passiva zijde.

■ Het saldo van de overige debiteuren per 31-08-2015 verminderd van € 4,91 miljoen per 31-12-2014 met € 4,51 miljoen tot een
openstaand saldo van € 0,4 miljoen.

Liquide middelen
Liquide middelen geen bijzonderheden.

Overlopende activa
Onder de overlopende activa is € 37.000 verrekend inzake diverse vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten in 2014.

Eigen vermogen
De begrote mutaties in niet resultaatafhankelijke reserves worden maandelijks geboekt. De ‘resultaatafhankelijke’ reserves
worden aan het eind van het jaar geboekt. Hierbij valt te denken aan de mutaties met betrekking tot grondexploitatieprojecten.

Resultaat na bestemming
Voorlopig resultaat van de jaarrekening 2014 is geboekt na goedkeuring van de Raad van 7 juli 2015.

Voorzieningen
De dotaties in voorzieningen worden maandelijks geboekt.

Vaste schulden
De aflossingen van de onderhandse leningen zijn geboekt conform de afgesproken aflossingsschema’s.
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Netto vlottende schulden
Kasgeldlening
De mutatie betreft het aflossen van een kasgeldlening van € 3 miljoen.
Banksaldi
Dit betreft uitgaven en inkomsten via de bankrekeningen in totaal een toename op de bankrekeningen van € 4,5 miljoen, waarbij
de belastingdebiteuren reeds zijn verrekend (zie ook verklaring bij uitzettingen korter dan 1 jaar). De toename van € 4,5 wordt
verklaart door de ontvangst van de lokale heffingen vanaf het tweede kwartaal en de ontvangst van de teruggave vanuit het
Belasting Compensatiefonds in juli.
Overige schulden
Het saldo van de crediteuren per 31-8-2015 neemt toe van € 2,1 miljoen per 31-12-2014 met € 0,2 miljoen tot een openstaand
saldo van € 2,3 miljoen.
Het saldo van de facturen dien nog als nog te betalen stonden op de balans 2014 ad € 1,7 miljoen is betaald. Deze zijn inmiddels
verrekend.
Overlopende passiva
Er is een verlaging door afwikkeling van betalingen van facturen, nieuwe facturen te betalen en vooruitontvangen bedragen in
2015 ad € 0,2 miljoen.

Aangevraagde subsidies
Nr. onderwerp toegekend

ja/nee/onderhanden
reden van niet
toekennen

subsidieverstrekker totale subsidie

1 Zero Based Budgetting ja  ESF Actie E Vitale
Bedrijven

18.000

2 Training agressie en
geweld

onderhanden  A&O fonds  

3 DV inrichting Van
Poelgeestlaan

ja  BDU (Provincie) 34.500
131.650

4 DV inrichting
Meerburglaan/
buitendijklaan

ja  BDU (Provincie)  samen met nr.3

5 subsidie in standhouden
munnikenmolen 

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

n.n.b.

6 subsidie in standhouden
Zijllaanmolen

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

 n.n.b.

7 ISV subsidie bodem ja  Provincie 234.000

8 DV inrichten
Mauritssingel

ja BDU Provincie 38.500

9 DV inrichten Voorhoflaan vervallen overgegaan in aanvraag
persant snoepweg
(samen met subsidie
van Bloemerd 2009)

BDU provincie 58.437

10 DV muzenlaan deel 2 onderhanden BDU Provincie 130.000

11 bloemrijke berm ja

onderhanden

ja

Provincie, LEADER

Holland Rijnland

Haaglanden

55.000
17.000

3.676

12 archeologie Plantage ja Rijksdienst voor
cultureel erfgoed RCE

544.000

13 limes Plantage onderhanden Provincie
Holland Rijnland

50.000
20.000

14 stad-landverbinding onderhanden Provincie 149.000
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Nr. onderwerp toegekend
ja/nee/onderhanden

reden van niet
toekennen

subsidieverstrekker totale subsidie

15 Trendteam ja NA Youth in Action 12.000

16 Informatiecentrum ja Oude Rijnzone 1.200.000





Gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
info@leiderdorp.nl
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 8 oktober 2015 

Onderwerp: Gedragscode burgemeester en 

wethouders 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 nr. Z/14/004729/8426; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 26 oktober 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 41c  en artikel 69 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders Leiderdorp 
2014 
 

 

Deel I Kernbegrippen integriteit van de burgemeester  en de wethouders 

De burgemeester en de wethouders van de gemeente stellen bij hun handelen de kwaliteit van 

het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke 

voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, 

zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van de burgemeester en de wethouders houdt in dat de 

verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is 

om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-

bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor 

wie bestuurders en volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is 

daarbij leidend en plaats integriteit van de burgemeester en de wethouders  in een breder 

perspectief: 

*Z0016951B8
B* 
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Dienstbaarheid 

Het handelen van de burgemeester en de wethouders is altijd en volledig gericht op het belang 

van de gemeente en op de organisatie en burgers die daar onderdeel van uit maken. 

Functionaliteit 

Het handelen van de burgemeester en de wethouders heeft een herkenbaar verband met de 

functie die hij vervult in het bestuur. 

Onafhankelijkheid 

Het handelen van de burgemeester en de wethouders wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, 

dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere 

schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. 

Openheid 

Het handelen van de burgemeester en de wethouders is transparant, opdat optimale 

verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het 

handelen van de  burgemeester of wethouders en zijn beweegredenen daarbij. 

Betrouwbaarheid 

Op de burgemeester en de wethouders moet men kunnen rekenen. Zij houden zich aan hun 

afspraken. Kennis en informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken, wenden zij 

aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. 

Zorgvuldigheid 

Het handelen van de burgemeester en de wethouders is zodanig dat alle organisaties en 

burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op 

concrete wijze worden afgewogen.  

 

Deel II Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders 

1. Algemene bepalingen 

1.1. Deze gedragscode geldt voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente, 

tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt. 

1.2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt 

bespreking plaats in het college. 

1.3. De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk. 

1.4. De burgemeester en de wethouders ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van 

de code. 

1.5. De burgemeester en de wethouders zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code. 
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2. Belangenverstrengeling 

2.1. De burgemeester en de wethouders doen opgave van hun financiële belangen waar er 

mogelijk sprake zou kunnen zijn van een verstrengeling met de belangen van de 

gemeente. 

2.2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomen de burgemeester en de 

wethouders (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

2.3. Een voormalig burgemeester en voormalig wethouders worden het eerste jaar na de 

beëindiging van hun ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van 

werkzaamheden voor de gemeente. 

2.4. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van de burgemeester en de wethouders over 

een onderwerp in het geding kan zijn, geven zij bij de besluitvorming daarover aan in 

hoeverre het onderwerp hen persoonlijk aangaat. 

2.5. De burgemeester en de wethouders die familie- of vriendschapsbetrekkingen of 

anderszins persoonlijke betrekkingen hebben met een aanbieder van diensten of zaken 

aan de gemeente onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de 

betreffende opdracht. 

2.6. De burgemeester en de wethouders vervullen geen nevenfuncties die een (structureel) 

risico vormen voor een integere invulling van de politiek functie. 

2.7. De burgemeester en de wethouders geven ten behoeve van de openbaarmaking van 

hun nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden 

verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. 

2.8. De burgemeester en de wethouders behouden geen inkomsten uit een q.q.-

nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Deze 

komen ten goede aan de kas van de gemeente. Indien er inkomsten worden ontvangen 

uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties dan dient er gehandeld te worden 

conform de Circulaire Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

3. Informatie 

3.1. De burgemeester en de wethouders gaan zorgvuldig en correct om met informatie 

waarover zij uit hoofde van het ambt beschikken. Zij zorgen ervoor dat stukken met 

vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd 

zijn. 
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3.2. De burgemeester en de wethouders houden geen informatie achter die van belang is 

voor een zorgvuldige belangenafweging en besluitvorming. 

3.3. De burgemeester en de wethouders verstrekken geen informatie die vertrouwelijk of 

geheim is. 

3.4. De burgemeester en de wethouders maken niet ten eigen bate of ten bate van hun 

persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen 

informatie. 

3.5. De burgemeester en de wethouders gaan verantwoord om met de e-mail en 

internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente. 

 

4. Geschenken, diensten en uitnodigingen 

4.1. De burgemeester en de wethouders accepteren geen geschenken, faciliteiten of 

diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In 

onderhandelingssituaties weigeren zij door betrokken relaties aangeboden geschenken 

of andere voordelen. 

4.2. Geschenken en giften die de burgemeester en de wethouders uit hoofde van hun 

functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd. De gemeentesecretaris draagt 

zorg voor de registratie. 

4.3. Geschenken en giften die de burgemeester en de wethouders uit hoofde van hun 

functie ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan € 50,00 

vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Voor dergelijke geschenken wordt 

een gemeentelijke bestemming gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 

50,00 of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld maar kunnen worden 

behouden. 

4.4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is 

gebeurd, melden de burgemeester en de wethouders dit in het college, waarna een 

besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen. 

4.5. Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet 

geaccepteerd. 

4.6. De burgemeester en de wethouders bespreken in het college uitnodigingen voor 

excursies en evenementen op kosten van derden. 
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5. Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse 

reizen 

5.1. Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen 

worden aangetoond.  

5.2. De burgemeester en de wethouders declareren geen kosten die reeds op andere wijze 

worden vergoed. 

5.3. In geval van twijfel over een declaratie van de burgemeester of van een van de 

wethouders wordt dit voorgelegd aan respectievelijk de gemeentesecretaris of de 

burgemeester en zo nodig ter besluitvorming aan het college.  

5.4. De burgemeester en de wethouders die het voornemen hebben uit hoofde van hun 

functie een buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het 

Koninkrijk in de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of zijn uitgenodigd voor een 

buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, hebben vooraf toestemming 

nodig van het college. Het gemeentebelang van de reis is doorslaggevend voor de 

besluitvorming.  

5.5. De burgemeester en de wethouders melden het voornemen tot een buitenlandse reis of 

een uitnodiging daartoe in het college en verschaffen daarbij informatie over het doel 

van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het 

gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan. 

5.6. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de burgemeester of de 

partners van de wethouders naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit 

gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente 

daarbij gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken. 

5.7. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de 

gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar 

niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de 

besluitvorming betrokken. 

5.8. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt 

toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en 

verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de 

burgemeester en de wethouders. 

5.9. Gebruik van gemeentelijke voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij 

het de bruikleen betreft van een fax, mobiele telefoon, tablet en computer die mede voor 

privédoeleinden kunnen worden gebruikt 
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6. Inwerkingtreding 

6.1. Deze gedragscode treedt na publicatie in werking met ingang van 1 februari 2015. Op 

deze datum wordt de Gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders 

ingevolge artikel 41c en 69, lid 2 van de Gemeentewet 2003 ingetrokken. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 november 2015, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

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

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 8 oktober 2015 

Onderwerp:  Gedragscode raadsleden en 

burgerraadsleden 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel, nr. Z/14/004729/8426; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 26 oktober 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 15 lid 3  van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Gedragscode voor de raadsleden en burgerraadsleden Leiderdorp 
2015 

 

Deel I Kernbegrippen integriteit van raadsleden en burgerraadsleden 

De  leden van de raad en burgerraadsleden van de gemeente stellen bij hun handelen de 

kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor 

een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die 

van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van de leden van de raad en 

burgerraadsleden houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt 

aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording 

wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern 

aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en volksvertegenwoordigers hun functie 

vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaats integriteit van de burgemeester 

en de wethouders  in een breder perspectief: 

Dienstbaarheid 

Het handelen van de  leden van de raad en burgerraadsleden is altijd en volledig gericht op het 

belang van de gemeente en op de organisatie en burgers die daar onderdeel van uit maken. 

*Z002780E7C
6* 
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Functionaliteit 

Het handelen van de leden van de raad en burgerraadsleden heeft een herkenbaar verband 

met de functie die hij vervult in het bestuur. 

Onafhankelijkheid 

Het handelen van de leden van de  raad en burgerraadsleden wordt gekenmerkt door 

onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat 

ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. 

Openheid 

Het handelen van de leden van de raad en burgerraadsleden is transparant, opdat optimale 

verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het 

handelen van de leden van de raad en burgerraadsleden en zijn beweegredenen daarbij. 

Betrouwbaarheid 

Op de leden van de raad en burgerraadsleden moet men kunnen rekenen. Zij houden zich aan 

hun afspraken. Kennis en informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken, 

wenden zij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. 

Zorgvuldigheid 

Het handelen van de leden van de raad en burgerraadsleden is zodanig dat alle organisaties 

en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op 

concrete wijze worden afgewogen.  

 

Deel II Gedragscode voor de leden van de raad en burgerraadsleden  

Algemene bepalingen 

1.1. Deze gedragscode geldt voor de leden van de raad en burgerraadsleden van de 

gemeente, tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt. 

1.2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt 

bespreking plaats in het presidium. 

1.3. De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk. 

1.4. De leden van de raad en burgerraadsleden ontvangen bij hun aantreden een exemplaar 

van de code. 

1.5. De leden van de raad en burgerraadsleden zijn aanspreekbaar op de naleving van deze 

code . 
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2. Belangenverstrengeling 

2.1. De leden van de raad en burgerraadsleden doen opgave van hun financiële belangen 

waar er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een verstrengeling met de belangen van 

de gemeente. 

2.2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomen de leden van de raad en 

burgerraadsleden (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke 

concurrentieverhoudingen. 

2.3. Een voormalig lid van de raad of burgerraadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging 

van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van 

werkzaamheden voor de gemeente. 

2.4. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van de leden van de raad en 

burgerraadsleden over een onderwerp in het geding kan zijn, geven zij bij de 

besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hen persoonlijk aangaat. 

2.5. De  leden van de raad en burgerraadsleden die familie- of vriendschapsbetrekkingen of 

anderszins persoonlijke betrekkingen hebben met een aanbieder van diensten of zaken 

aan de gemeente onthouden zich van deelname aan de besluitvorming over de 

betreffende opdracht. 

2.6. De leden van de raad en burgerraadsleden vervullen geen nevenfuncties die een 

(structureel) risico vormen voor een integere invulling van de politiek functie. 

2.7. De leden van de raad en burgerraadsleden geven ten behoeve van de openbaarmaking 

van hun nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies 

worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. 

2.8. De leden van de raad en burgerraadsleden behouden geen inkomsten uit een q.q.-

nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Deze 

komen ten goede aan de kas van de gemeente. Indien er inkomsten worden ontvangen 

uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties dan dient er gehandeld te worden 

conform de Circulaire Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

3. Informatie 

3.1. De leden van de raad en burgerraadsleden gaan zorgvuldig en correct om met 

informatie waarover zij uit hoofde van het ambt beschikken. Zij zorgen ervoor dat 
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stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat 

computerbestanden beveiligd zijn. 

3.2. De leden van de raad en burgerraadsleden houden geen informatie achter die van 

belang is voor een zorgvuldige belangenafweging en besluitvorming. 

3.3. De leden van de raad en burgerraadsleden verstrekken geen informatie die 

vertrouwelijk of geheim is. 

3.4. De leden van de raad en burgerraadsleden maken niet ten eigen bate of ten bate van 

hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen 

informatie. 

3.5. De leden van de raad en burgerraadsleden gaan verantwoord om met de e-mail en 

internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente. 

 

4. Geschenken, diensten en uitnodigingen 

4.1. De leden van de raad en burgerraadsleden accepteren geen geschenken, faciliteiten of 

diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In 

onderhandelingssituaties weigeren zij door betrokken relaties aangeboden geschenken 

of andere voordelen. 

4.2. Geschenken en giften die de leden van de raad en burgerraadsleden uit hoofde van hun 

functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd. De griffier draagt zorg voor de 

registratie. 

4.3. Geschenken en giften die de leden van de raad en burgerraadsleden uit hoofde van hun 

functie ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan € 50,00 

vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Voor dergelijke geschenken wordt 

een gemeentelijke bestemming gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 

50,00 of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld maar kunnen worden 

behouden. 

4.4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is 

gebeurd, melden de leden van de raad en burgerraadsleden dit aan het presidium, 

waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen. 

4.5. Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet 

geaccepteerd. 

4.6. De leden van de raad en burgerraadsleden bespreken in het presidium uitnodigingen 

voor excursies en evenementen op kosten van derden. 
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5. Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse 

reizen 

5.1. Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen 

worden aangetoond.  

5.2. De leden van de raad en burgerraadsleden declareren geen kosten die reeds op andere 

wijze worden vergoed. 

5.3. In geval van twijfel over een declaratie van de leden van de raad en burgerraadsleden 

wordt dit voorgelegd aan het presidium en zo nodig ter besluitvorming aan de raad. 

5.4. De leden van de raad en burgerraadsleden die het voornemen hebben uit hoofde van 

hun functie een buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het 

Koninkrijk in de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of zijn uitgenodigd voor een 

buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, hebben vooraf toestemming 

nodig van het presidium. Het gemeentebelang van de reis is doorslaggevend voor de 

besluitvorming.  

5.5. De leden van de raad en burgerraadsleden melden het voornemen tot een buitenlandse 

reis of een uitnodiging daartoe in het presidium en verschaffen daarbij informatie over 

het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het 

gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan. 

5.6. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van de leden van de raad en 

burgerraadsleden naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op 

uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarbij gediend 

is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken. 

5.7. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de 

gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar 

niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de 

besluitvorming betrokken. 

5.8. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt 

toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en 

verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de leden van de 

raad en burgerraadsleden. 

5.9. Gebruik van gemeentelijke voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan. 
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6. Inwerkingtreding 

6.1. Deze gedragscode treedt na publicatie in werking met ingang van 1 februari 2015. Op 

deze datum wordt de Gedragscode voor raadsleden 2008, zoals vastgesteld op 9 juni 

2008, ingetrokken. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 november 2015, 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 8 oktober 2015 

Onderwerp: RVS Gedragscode 

burgemeester en wethouders 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De ‘Gedragscode voor de raadsleden en burgerraadsleden Leiderdorp 2015’ vast te 

stellen; 

2. De ‘Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders Leiderdorp 2015’,  vast te 

stellen  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van gedragsbepalingen en de start van 

een nieuwe raad en een nieuw college vormden aanleiding om de gedragscode 

opnieuw vast te laten stellen. Zo is er in de gedragscode een bepaling opgenomen 

omtrent het gebruik van internetfaciliteiten, email en sociale media (artikel 3.5) en is 

er een bepaling opgenomen over hoe om te gaan met het mogelijk in het geding 

zijn van de onafhankelijke oordeelsvorming bij besluitvorming (artikel 2.4). De 

eerste voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het handelen van de leden 

van de raad en de burgerraadsleden (artikel 15 Gemeentewet). De tweede 

voorgelegde gedragscode heeft betrekking op het handelen van de burgemeester 

(artikel 69 Gemeentewet) als op het handelen van de wethouders (artikel 41 c 

Gemeentewet). De gedragscodes moet worden vastgesteld door uw raad. Voor de 

leesbaarheid van de gedragscode is besloten om twee afzonderlijke codes door uw 

raad te laten vaststellen, dit om zinsconstructies als “de griffier dan wel de 

gemeentesecretaris” en “de raad dan wel het college” te voorkomen. Qua inhoud 

van de codes zijn deze nagenoeg gelijk.    

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gedragscode voor de raad is op 9 juni 2008 voor het laatst herzien. De 

gedragscode van het college dateert van  3 maart 2003.  

*Z0017E7566 
D* 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van een geactualiseerde en op de praktijk toegespitste gedragscodes voor 

de leden van de raad en burgerraadsleden en voor de burgemeester en de wethouders. 

 
3 Argumenten 

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan 

integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. De overheid 

moet dus prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen en 

op veel terreinen een monopoliepositie heeft. Daarnaast verplicht de gemeentewet in 

artikel 15 lid 3 voor leden van de raad, in artikel 41c lid 2 voor de wethouders en in artikel 

69 voor de burgemeester om een gedragscode vast te stellen. De huidige gedragscodes 

dateren voor de leden van de raad van 9 juni 2008 en voor burgemeester en wethouders 

dateert al weer van 3 maart 2003, en deze zijn nadien niet herzien. De integriteit van 

politieke ambtsdragers staat onder druk, wat vooral het gevolg is van allerlei 

maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn het publieke en het private domein meer met 

elkaar verstrengeld geraakt, is er een agressievere zakelijke lobby vanuit de samenleving 

en krijgt het overheidsmanagement bedrijfseconomische normen opgelegd. Bovendien is 

de belangstelling voor integriteitsvraagstukken sterk toegenomen. Het college wil om die 

reden een gedragscode vast stellen, die aansluit bij de huidige praktijk en ontwikkelingen. 

Het vaststellen van een nieuwe gedragscode voor het college is voor het presidium 

aanleiding geweest om eveneens de gedragscode voor de raad te herzien. 

 

Elke politieke ambtsdrager op elk bestuurlijk niveau kan bij alle afwegingen, soms 

plotseling, vragen krijgen over zijn integriteit. Wetenschappers doen onderzoek naar 

corruptie en fraude, journalisten vragen declaraties van bestuurders op en doen verslag 

van lokale affaires. Parlementariërs stellen Kamervragen. En terecht, want 

belangenverstrengeling, misbruik van positie, corruptie en fraude kunnen niet worden 

getolereerd. 

 

Daarnaast vervullen politieke ambtsdragers een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor 

hun ambtenaren. Dit laat onverlet dat een politieke ambtsdrager net als iedere ander 
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burger recht heeft op een privéleven. De politieke ambtsdrager leeft echter in een glazen 

huis; ook privégedragingen kunnen onderwerp van (brede) publieke aandacht zijn. Daarom 

moet een politieke ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op handelingen of gedragingen 

die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. 

 

Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal regels en procedures 

ontwikkeld. Echter, wat nog belangrijker is: integriteit is een grondhouding, een kwestie van 

mentaliteit, iets waar je aan kunt werken en waar je in kunt groeien. In het integriteitsbeleid 

zal dan ook een belangrijke plaats moeten worden ingeruimd voor de cultuur in de 

organisatie en in de politieke arena. Dit moet een cultuur zijn openheid waarin men elkaar 

aanspreekt op gedrag en handelen. Het vaststellen van regels en procedures is van groot 

belang, maar het mag nooit leiden tot een houding dat de integriteit daarmee is ‘geregeld’. 

Ook vraagt integriteit om een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, waarbij checks en balances centraal staan. Het overheidshandelen 

moet transparant en controleerbaar zijn. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de bestuursorganen in gemeenten zijn wettelijk geregeld. De 

bestuursorganen moeten zorgen voor de juiste checks en balances als zijn die 

bevoegdheden delegeren of mandateren.  

 

Gedragscodes zijn een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, transparante en 

integere organisatiecultuur te realiseren. Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van 

een interne regeling, in aanvulling op de wettelijke regels. De gemeenten hebben veel 

vrijheid om deze zelf in te vullen.  

 

Aan uw raad worden de gedragscodes ter vaststelling voorgelegd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de gedragscode zal deze worden gepubliceerd. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

De gedragscode iedere 4 jaar evalueren. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- RBS Gedragscode voor de raadsleden en burgerraadsleden Leiderdorp 2015 
Z/14/004729/12728 

- RBS Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders Leiderdorp 2015 
Z/14/004729/7989 

- Modelgedragscode politiek ambtdragers september 2013 
- Gedragscode voor burgemeester en wethouders 2003 
- Gedragscode voor raadsleden 2008 
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1. Inleiding 
1.1 Kwaliteit van het openbaar bestuur en integriteit 

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan 
integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. De overheid 
moet dus prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen 
en op veel terreinen een monopoliepositie heeft.
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Tegelijkertijd staat de integriteit van politiek ambtsdragers onder druk, wat vooral het 
gevolg is van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn het publieke en het private 
domein meer met elkaar verstrengeld geraakt, is er een agressievere zakelijke lobby 
vanuit de samenleving en krijgt het overheidsmanagement bedrijfseconomische normen 
opgelegd. Bovendien is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken sterk 
toegenomen. Elke politiek ambtsdrager op elk bestuurlijk niveau kan bij alle afwegingen, 
soms plotseling, vragen krijgen over zijn integriteit. Wetenschappers doen onderzoek 
naar corruptie en fraude, journalisten vragen declaraties van bestuurders op en doen 
verslag van lokale affaires. Parlementariërs stellen Kamervragen. En terecht, want 
belangenverstrengeling, misbruik van positie, corruptie en fraude kunnen niet worden 
getolereerd.

Politiek ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun 
ambtenaren. De handel en wandel van politiek ambtsdragers heeft zijn weerslag op de 
hele organisatie, zowel in positieve als in negatieve zin. Politiek ambtsdragers zijn 
verantwoordelijk voor de integriteit van hun organisatie en dus voor de integriteit van 
hun ambtenaren. De politiek ambtsdrager heeft uiteraard net als iedere andere burger 
recht op een privéleven, maar hij leeft in een glazen huis, waardoor ook privégedragingen 
onderwerp van (brede) publieke aandacht kunnen zijn. Daarom moet een politiek 
ambtsdrager 24 uur per dag alert zijn op handelingen of gedragingen die het aanzien en 
de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden.

Deze handreiking is een gezamenlijke productie van de VNG, het IPO, de UvW en het 
Ministerie van BZK. Zij willen hiermee gemeenten, provincies en waterschappen 
stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te 
versterken.De handreiking is bedoeld voor politiek ambtsdragers. De primaire 
verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap 
afzonderlijk maar vóór alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. 
De handreiking biedt wellicht ook aanknopingspunten voor de besturen van de 
BES-eilanden.

1.2 Meer dan regels en procedures

Om het integriteitsbeleid handen en voeten te geven is een aantal regels en procedures 
ontwikkeld. Echter, wat nog belangrijker is: integriteit is een grondhouding, een kwestie 
van mentaliteit, iets waar je aan kunt werken en waar je in kunt groeien. In het 
integriteitsbeleid zal dan ook een belangrijke plaats moeten worden ingeruimd voor de 
cultuur in de organisatie en in de politieke arena. Dit moet een cultuur zijn van openheid, 
waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. Het vaststellen van regels en 
procedures is van groot belang, maar het mag nooit leiden tot een houding dat de 
integriteit daarmee is ‘geregeld’.
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Integriteit vraagt om een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, waarbij checks en balances centraal staan. Daarmee wordt het 
overheidshandelen transparant en controleerbaar. De taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de bestuursorganen in gemeenten, provincies en 
waterschappen zijn wettelijk geregeld. Daarom is het van groot belang dat de 
bestuursorganen voor de juiste checks en balances zorgen als zij hun bevoegdheden 
delegeren en mandateren. Daarbij moet rekening worden gehouden met eventuele 
integriteitsrisico’s.

1.3 Gedragscodes

Gedragscodes zijn een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, transparante 
en integere organisatiecultuur te realiseren. De Gemeente, Provincie- en Waterschapswet 
verplichten de gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het 
waterschap, om voor zichzelf en voor hun bestuurders, een gedragscode vast te stellen. 
Deze moet de integriteit van de politiek ambtsdragers waarborgen. Het rechtskarakter is 
dat van een interne regeling, in aanvulling op de wettelijke regels. De gemeente-, 
provincie- en waterschapsbesturen hebben veel vrijheid om deze zelf in te vullen. Het is 
een instrument waar iedereen op kan worden aangesproken. Gebeurt dat niet, dan is de 
gedragscode een dode letter.

Het voeren van een integriteitsbeleid is een wettelijke verplichting op grond van de 
Ambtenarenwet. Er moet aandacht worden besteed aan het bevorderen van 
integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, 
belangenverstrengeling en discriminatie. Ook moet het bevoegd gezag ervoor zorgen dat 
het integriteitsbeleid vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid, onder andere 
door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen, en 
door scholing en vorming aan te bieden op het gebied van integriteit. Elke overheid moet 
op grond van diezelfde verplichting, een gedragscode hebben voor goed ambtelijk 
handelen. Deze verplichting is mede reden geweest om ook afspraken over basisnormen 
integriteit in te voeren voor politiek ambtsdragers1. Deze zijn vervolgens omgezet in een 
eigen modelgedragscode voor politiek ambtsdragers. 

1 De basisnormen integriteit (Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie) staan ook vermeld in de 
Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012, uitgave van BIOS/CAOP, nov. 2012 en zijn te downloaden op  
www.integriteitoverheid.nl.
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1.4 Leeswijzer

De hoofdstukken 2 tot en met 7 bestrijken de belangrijkste onderwerpen waarbij zich 
integriteitsrisico’s voordoen. Per onderwerp worden de risico’s beschreven en 
mogelijkheden om de risico’s te vermijden. Alle teksten zijn gebaseerd op de Gemeente- , 
Provincie- en Waterschapswet. Ook bevat elk hoofdstuk een aantal aanbevelingen, met 
uitzondering van hoofdstuk 7 dat een apart karakter heeft. Praktijkvoorbeelden zijn 
eveneens in de hoofdstukken verwerkt. Hoofdstuk 8 licht het ‘hoe’ van het 
integriteitsbeleid toe: de aanpak ervan binnen de eigen organisatie. Bij de handreiking is 
als bijlage de Modelgedragscode politiek ambtsdragers gevoegd.

1.5 Terminologie

•	 Politiek ambtsdragers: bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van 
gemeenten, provincies en waterschappen. 

•	 Bestuurders: burgemeesters, wethouders, commissarissen van de Koning, 
gedeputeerden, voorzitter en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap. 
Deze bestuurscolleges worden ook aangeduid als het dagelijks bestuur/DB. 

•	 Volksvertegenwoordigers: raadsleden, Statenleden en leden van het algemeen 
bestuur van een waterschap. De vertegenwoordigende organen worden ook 
aangeduid als het algemeen bestuur/AB.

Waar de tekst niet van toepassing is op beide categorieën politiek ambtsdragers, wordt 
gesproken over ‘bestuurders’ dan wel ‘volksvertegenwoordigers’.
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2. Belangenverstrengeling 
2.1 Omschrijving en wettelijke bepalingen 

Van belangenverstrengeling is sprake als het publiek belang wordt vermengd met het 
persoonlijk belang van een politiek ambtsdrager of dat van derden. Hierdoor is een zuiver 
besluiten of handelen in het publiek belang niet langer gewaarborgd. Niet alleen feitelijke 
belangenverstrengeling, maar ook de schijn ervan moet worden vermeden.
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Relevant voor kandidaatstelling

De griffier van een gemeente stuurt vijf maanden voorafgaand aan de verkiezingen 
een brief uit aan alle organisaties in de gemeente die deelnemen aan de verkiezingen 
opdat zij daar bij de vaststelling van de kandidatenlijsten vast rekening mee kunnen 
houden. De brief wijst op de wettelijke vereisten voor de benoembaarheid volgens 
de Gemeentewet en de Kieswet en vermeldt de met het raadslidmaatschap 
onverenigbare betrekkingen. Geanticipeerd wordt op bepaalde praktijkvragen over 
mogelijke incomptabiliteiten. De brief gaat in op het belang om mogelijke 
belangenverstrengeling te voorkomen bij nevenfuncties. Deze gemeente geeft aan 
dat het vanuit politiek maatschappelijk oogpunt wenselijk kan zijn om gedurende het 
raadslidmaatschap afstand te nemen van bepaalde maatschappelijke en/of 
bestuurlijke functies. Naar de heersende opvattingen van de raad van deze gemeente 
zijn sommige functies, hoewel wettelijk toegestaan, niet wenselijk in samenhang met 
het raadslidmaatschap. 

 
Het risico van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld ontstaan als een bestuurder een 
nevenfunctie vervult die raakvlakken heeft met de uitoefening van het politieke ambt. Dit 
geldt ook voor een nevenfunctie waarin de bestuurder qualitate qua is benoemd: de 
zogenoemde q.q.-nevenfunctie. Een voorbeeld is het commissariaat van een 
overheidsbedrijf. Ook bij een q.q.-nevenfunctie kunnen immers de belangen van de 
gemeente, provincie of waterschap en die van de organisatie waarvoor de functie wordt 
vervuld, niet altijd dezelfde zijn. 

Het onafhankelijk handelen van politiek ambtsdragers staat zowel in de eed of belofte 2, 
als in een aantal wettelijke bepalingen. De Gemeentewet, Provinciewet en 
Waterschapswet verbieden in dit verband:
•	 uitoefening van met het ambt onverenigbare functies (zie 2.2):
•	 bepaalde handelingen van politiek ambtsdragers (zie 2.3);
•	 deelname van bestuurders en volksvertegenwoordigers aan stemming in bepaalde 

gevallen (zie 2.4);
•	 nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede 

vervulling van de politieke functie (zie 2.6). Overigens heeft het verbod op het 
vervullen van dergelijke nevenfuncties niet uitsluitend te maken met het al dan niet 
onafhankelijk handelen van de politiek ambtsdrager. Het kan hier bijvoorbeeld ook 
gaan om imagobeschadiging van het ambt. 

2 Artikelen 14, 41a, 65 Gemeentewet, artikelen 14, 40a, 64 Provinciewet, artikel 34 Waterschapswet.
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten slotte, moet een bestuurs-
orgaan ervoor waken dat de besluitvorming wordt beïnvloed door persoonlijke 
belangen (zie 2.5). 

Belangenverstrengeling kan worden tegengegaan door onder meer:
•	 een meldingsregeling van financiële belangen (zie 2.7);
•	 afspraken die voorkomen dat politiek ambtsdragers na hun aftreden direct weer voor 

betaald werk worden binnengehaald (zie 2.8). 

2.2 Onverenigbaarheid van functies 

Als een politiek ambtsdrager andere functies uitoefent naast zijn politieke ambt, kan dit 
leiden tot belangenverstrengeling. Dat kan de ambtsdrager in kwestie bij zijn 
onafhankelijk oordeel in de weg staan. Daarom is voor alle groepen politiek ambtsdragers 
op vrijwel dezelfde wijze vastgelegd welke functies hoe dan ook onverenigbaar zijn met 
het politieke ambt3. Bij het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt dit gecontroleerd. 
 
Onverenigbaar met het politieke ambt zijn onder meer de betrekkingen van minister, lid 
van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, lid van de rekenkamer van de 
gemeente of provincie, van Nationale ombudsman en van ambtenaar aangesteld of 
ondergeschikt aan het desbetreffende bestuursorgaan. Bijvoorbeeld: een ambtenaar bij 
waterschap X kan niet tegelijkertijd in het algemeen bestuur van hetzelfde waterschap 
zitten.

2.3 Verboden handelingen 

Om de verhouding tussen politiek ambtsdrager en bestuursorgaan zuiver te houden, zijn 
bepaalde handelingen, vooral in de economische sfeer, verboden. Welke dat zijn en op 
wie dit verbod betrekking heeft, staat in de Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet 4. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werkzaamheden als advocaat of adviseur voor het 
provincie-, waterschaps- of gemeentebestuur of voor de tegenpartij daarvan. Ook is het 
verboden om een derde te vertegenwoordigen of te adviseren die met het 
bestuursorgaan een bepaalde overeenkomst sluit, bijvoorbeeld voor de verkoop of 
verhuur van onroerend goed of het aannemen van werk.

3 Artikelen 13, 36b, 68 Gemeentewet, artikelen 13, 35c, 67 Provinciewet, artikelen 31, 45,47 Waterschapswet.
4 Artikelen 15, 41c, 69 Gemeentewet, artikelen 15, 40c, 68 Provinciewet, artikel 33 Waterschapswet.
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Een risicoanalyse Integriteit voor bestuurders. Beschrijving van 
een aanpak (Provinciale Werkgroep Integriteit Limburg)

In Limburg werken de provincie, gemeenten en waterschappen samen op het gebied 
van integriteit. Zij vinden het van belang om integriteitsrisico’s bij bestuurders in beeld 
te kunnen brengen. Bij deze risicoanalyse* wordt op basis van gegevens uit open 
bronnen en informatie van betrokkene zelf, nagegaan of er feiten of omstandigheden 
zijn die het functioneren als integer bestuurder kunnen belemmeren. Het onderzoek 
naar de feiten wordt door een extern bureau verricht. Er wordt ingezoomd op 
persoonlijke omstandigheden die betrokkene kwetsbaar kunnen maken vanuit de 
optiek van integriteit. De risico’s liggen doorgaans op het terrein van belangen-
verstrengeling en financiële belangen. Een beeld hiervan wordt verkregen aan de hand 
van het onderzoek en het overzicht dat betrokkene aanlevert van nevenfuncties, 
financiën, lidmaatschappen en schuldposities. Met betrokkene worden eventuele 
risico’s besproken en worden maatregelen voorgesteld om tot risicobeheersing te 
komen. Het resultaat van het onderzoek wordt besproken met de raad waarna de 
benoeming kan plaatsvinden.
De uitvoering van de risicoanalyse vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester als opdrachtgever. De vertrouwelijkheid van het traject wordt 
gewaarborgd.
 
* Dit is de beschrijving van een nieuwe opzet van de risico-analyse zoals eerder in Limburg werd toegepast.  
Dit nieuwe uniform toepasbare screeningsmodel is naar verwachting eind 2013 beschikbaar en dan te 
downloaden via www.integriteitLimburg.nl 

2.4 Deelname aan stemming 

Soms moet een politiek ambtsdrager stemmen over een onderwerp waar hij direct of 
indirect persoonlijk bij betrokken is. De wet noemt dat ‘een aangelegenheid die hem 
rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is 
betrokken’, of ‘de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij 
rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort’5. In deze gevallen moet betrokkene zelf 
de afweging maken of het nodig is zich van stemming te onthouden. Als hij concludeert 
dat hij beter niet mee kan stemmen, dan moet hij zich daar ook aan houden. De 
verantwoordelijkheid daarvoor legt de wet dus allereerst bij de betrokkene zelf. Wel 
kunnen in een reglement van orde of in de gedragscode nadere bepalingen hierover 
worden opgenomen. 

5 Artikelen 28 en 58 Gemeentewet, artikelen 28 en 58 Provinciewet, artikel 38a Waterschapswet
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Zaken die de bestuurder of volksvertegenwoordiger direct of indirect aangaan, zijn 
bijvoorbeeld familierelaties, eigendommen, financiële belangen (zoals aandelen), of 
bestuurslidmaatschappen van gesubsidieerde instellingen. Belangenverstrengeling 
ontstaat bijvoorbeeld als een wethouder, gedeputeerde of dagelijks-bestuurslid van een 
waterschap, beslist over het verlenen van een vergunning aan zichzelf of iemand uit zijn 
persoonlijke omgeving. Ook een raadslid dat meebesluit over de bestemming van het 
buitengebied waar hij zelf een boerenbedrijf bezit, maakt zich schuldig aan 
belangenverstrengeling. Een ander voorbeeld is het Statenlid dat stemt over de gunning 
van een bouwopdracht terwijl hij familiebanden heeft met een van de meedingende 
aannemingsbedrijven. De bestuurder of volksvertegenwoordiger zal hier steeds zelf de 
afweging moeten maken of hij kan deelnemen aan beraadslagingen en stemming. 

Politiek ambtsdragers zijn tegelijkertijd ook burgers: zij maken deel uit van het 
economische en sociale leven in de gemeenschap die ze besturen. Net als iedere andere 
burger zijn zij afnemer van diensten, lid van verenigingen en wijkbewoner. Daarom kan 
een raadslid zonder bezwaar meestemmen over bijvoorbeeld de afvalinzameling of het 
openbaar vervoer in zijn eigen wijk. 
 

2.5 Deelname aan besluitvorming 

Het zal niet altijd meteen duidelijk zijn of de bestuurder of volksvertegenwoordiger zich 
bij de besluitvorming door zijn eigen belangen laat leiden, dan wel of de schijn daarvan 
wordt gewekt. Een en ander hangt af van de feiten en omstandigheden. Het 
bestuursorgaan kan de bestuurder of volksvertegenwoordiger in kwestie, in elk geval 
nooit verbieden om te stemmen. Het stemrecht is een gewaarborgd recht. Het betrokken 
lid beslist te allen tijde zelf of hij al of niet aan de besluitvorming deelneemt. Wel is het 
verstandig dat een bestuurder of volksvertegenwoordiger, als een mogelijk persoonlijk 
belang aan de orde is, dit in de discussie aangeeft. Het is zinvol in dat geval vooraf binnen 
de fractie af te stemmen, met de fractievoorzitter en/of de voorzitter van het 
bestuursorgaan, en vervolgens een besluit te nemen over het al dan niet deelnemen aan 
het debat en de stemming over het onderwerp. Door daar open over te zijn, kan worden 
voorkomen dat een besluit wordt vernietigd of dat de zaak achteraf in een kwade reuk 
komt te staan. 

Net als in de Gemeente-, de Provincie- en de Waterschapswet, staat ook in de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) een bepaling over onafhankelijke besluitvorming door het 
openbaar bestuur. Artikel 2:4 bepaalt dat het bestuursorgaan zijn taak vervult zonder 
vooringenomenheid. Het bestuursorgaan moet ervoor waken dat personen die er deel 
van uitmaken of ervoor werken, de besluitvorming beïnvloeden doordat zij een 
persoonlijk belang bij een besluit hebben. De Awb gaat hier verder in dan de artikelen 
over deelname aan stemming in de Gemeentewet en Provinciewet. Het begrip 
‘persoonlijk belang’ in artikel 2:4 Awb betekent ‘ieder belang dat niet behoort tot de 
belangen die het bestuursorgaan behoort te behartigen’. Het begrip ‘beïnvloeding van de 
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besluitvorming’ gaat niet alleen over de stemming, maar over het gehele proces van 
besluitvorming. Dit betekent dat zowel de politiek ambtsdrager zelf, als het gehele 
bestuursorgaan, elk een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zij moeten afwegen of de 
onafhankelijke besluitvorming (of de schijn daarvan) van de betrokken ambtsdrager in 
het geding is. Het bestuursorgaan heeft de plicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te 
treffen. 

De vraag daarbij is hoe deze verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zich verhoudt 
tot de individuele beslissingsbevoegdheid van een politiek ambtsdrager. Het gaat hierbij 
met andere woorden om de verhouding tussen artikel 2:4 Awb en respectievelijk artikel 
28 van de Gemeente- en Provinciewet en artikel 38a van de Waterschapswet. De 
afgelopen jaren zijn hierover uitspraken door de bestuursrechter gedaan. 

In de uitspraak ‘Winsum’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
7 augustus 2002, werd een besluit van een gemeenteraad vernietigd omdat het in strijd 
was met artikel 2:4 Awb. De rechter betoogde dat de gemeenteraad, vanwege de door 
een raadslid gewekte schijn van belangenverstrengeling, had moeten voorkomen dat 
over de desbetreffende zaak een besluit werd genomen met de kleinst mogelijke 
meerderheid, waarbij de stem van het bewuste raadslid doorslaggevend had kunnen zijn. 
In de uitspraak ‘Loenen’ van de Raad van State6 van 22 juni 2011 worden de criteria uit de 
Winsumuitspraak bevestigd en zelfs aangescherpt. De Raad van State overwoog dat 
indien er een persoonlijk belang is bij een bepaald besluit een raadslid niet mag 
meestemmen over dat besluit, ongeacht de vraag of zijn stem wel of niet beslissend is. 
In recente uitspraken7 geeft de Raad van State nadere uitleg over wat onder persoonlijk 
belang moet worden verstaan. Met het begrip persoonlijk belang in artikel 2:4 Awb wordt 
gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit 
hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen. “In aanmerking genomen 
dat het hier gaat om besluitvorming door de gemeenteraad die een belangenafweging 
vergt waarbij politieke inzichten een belangrijke rol spelen, ligt het in de rede voor de 
invulling van het begrip ‘persoonlijk belang’ aansluiting te zoeken bij artikel 28, eerste lid, 
onder a, van de Gemeentewet. Deze bepaling dient strikt te worden uitgelegd, nu daarbij 
het fundamentele recht van een raadslid om deel te nemen aan een stemming wordt 
ingeperkt“. 
Volgens de Raad van State volgt uit artikel 2:4 Awb in het algemeen niet dat een persoon 
die deel uitmaakt van een democratisch gekozen bestuursorgaan zoals de gemeenteraad 
en die bij een besluit belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, lid 1 Awb, zich zou 
moeten onthouden van deelname aan de besluitvorming. Er kunnen zich echter 
bijkomende omstandigheden voordoen die maken dat de behartiging van het persoonlijk 
belang van een raadslid zodanig aan de orde is bij het onderwerp van de besluitvorming, 

6 LJN: BQ8863, Raad van State, 201007983/1/R2
7 LJN: BZ0796, Raad van State, 201008516/1/R1 en LJN: BZ4957, Raad van State 201207503/1/R2.
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dat hij daaraan niet behoort deel te nemen. Als dat het geval is kan de bestuursrechter tot 
het oordeel komen dat het desbetreffende besluit is genomen in strijd met artikel 2:4 
Awb. 

Wat de gemeenteraad, en dat geldt ook voor andere bestuursorganen, in het kader van 
zijn zorgplicht kan doen ligt vooral in de preventieve sfeer. Het onderwerp kan in zijn 
algemeenheid aan de orde komen, maar vooral ook in het concrete geval. Dat betekent 
dat op het moment dat het op stemming aankomt, de gemeenteraad of de voorzitter van 
de raad ervoor waarschuwt dat het te nemen besluit aanvechtbaar zou kunnen zijn bij de 
bestuursrechter of bij de Kroon in het kader van vernietiging. De gemeenteraad dient er 
als collectief voor te waken dat tot bestuursorganen behorende personen die een 
persoonlijk belang hebben, de besluitvorming beïnvloeden. Maar uiteindelijk blijft het 
individuele raadslid degene die beslist tot deelname aan de stemming. 
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Een plafond met een luchtje

Een raadslid is betrokken bij een van de dorpshuizen die van de gemeente subsidie 
krijgen. Op een kwade dag komt het plafond in het dorpshuis naar beneden. Het 
raadslid, dat al twintig jaar in de raad zit en de ambtenaren in de gemeente goed kent, 
belt meteen een ambtenaar van de onderhoudsdienst met de vraag of hij het plafond 
snel kan laten repareren. Op de vraag van de ambtenaar hoe dit wordt gefinancierd, 
antwoordt het raadslid dat het college daar natuurlijk voor zal zorgen. 

Al gauw weet een groot deel van de gemeente van dit voorval en laaien de discussies 
op. Maakt het raadslid hier misbruik van zijn positie? Ook het raadslid wordt hier op 
aangesproken. Maar het raadslid vindt het gewoon belangrijk dat het dorpshuis een 
nieuw plafond krijgt, want daar komen dagelijks mensen. Dat is zijn bijdrage aan de 
gemeenschap, daarvoor zit hij in de raad. ‘Wat zeur je nou?’ 

De griffier analyseert: ‘De crux zit hem in de rolopvatting van zo’n raadslid. Daarom 
moeten raadsleden bewust worden gemaakt van de rol die zij hebben; dat daar twee 
kanten aan zitten. Het geeft je macht. Wanneer ben je nog volksvertegenwoordiger en 
wanneer ben je cliëntelisme aan het bedrijven? Dat is niet uit te schrijven. 
Maatschappelijk engagement van raadsleden willen we graag, maar het kan ook 
problemen geven’.

Relevante wet- en regelgeving

•	 Gedragscode, de volgende onderwerpen: 
•	 Onafhankelijkheid: ‘Het handelen van een raadslid wordt gekenmerkt door 

onpartijdigheid’.
•	 Openheid: ‘Het handelen van een raadslid is transparant, opdat optimale verantwoording 

mogelijk is’.
•	 Zorgvuldigheid: ‘Het handelen van een raadslid is zodanig dat alle organisaties en burgers 

op gelijke wijze worden bejegend’.
•	 Algemene wet bestuursrecht: ‘Ambtenaren staan onder de bevoegdheid van het dagelijks 

bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid is niet 
bevoegd om ambtenaren directe opdrachten te geven’.
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2.6 Nevenfuncties 

Naast hun politieke ambt hebben veel politiek ambtsdragers (neven)functies, betaald of 
onbetaald. Voor staten- en raadsleden, parttime wethouders en voor dagelijks 
bestuurders van waterschappen zijn deze vaak hun hoofdfunctie. Ook voor fulltime 
bestuurders zijn nevenfuncties positief te waarderen: uit maatschappelijk, bestuurlijk en 
persoonlijk oogpunt. Er zit echter ook een risico aan nevenfuncties, vooral die buiten het 
publiek domein. Nevenfuncties kunnen het onafhankelijk oordeel van de ambtsdrager in 
gevaar brengen, het aanzien van het ambt schaden en de ambtsdrager belemmeren om 
optimaal te functioneren. 

Wettelijk is bepaald dat de volgende ambtsdragers geen nevenfuncties vervullen waarvan 
de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het politieke ambt8: 
a. wethouder;
b. burgemeester;
c. gedeputeerde;
d. commissaris van de Koning;
e. voorzitter en dagelijks-bestuurslid van een waterschap.

Bij het aanvaarden van nevenfuncties zijn de volgende afwegingen van belang: 
1.  Tussen het ambt en de nevenfunctie mag geen belangenverstrengeling optreden of 

de schijn daarvan worden gewekt. Het gaat daarbij niet alleen over mogelijk 
persoonlijk voordeel voor de politiek ambtsdrager zelf, maar ook voor personen, 
bedrijven of instellingen in zijn omgeving. Dit voordeel kan ook bestaan uit het 
doorgeven van vertrouwelijke overheidsinformatie. Het risico van 
belangenverstrengeling hoeft overigens niet altijd te betekenen dat de nevenfunctie 
moet worden opgegeven. Soms is het risico incidenteel. Een mogelijke oplossing is 
dat de betrokken politiek ambtsdrager zich in dat geval buiten de concrete 
besluitvorming houdt (zie paragraaf 2.4 en 2.5). Terughoudendheid is in elk geval 
geboden bij functies in organisaties die substantieel subsidie ontvangen of die op 
welke manier dan ook, betrokken (kunnen) zijn bij de overheid waar men het politieke 
ambt vervult.

2. Het vervullen van de nevenfunctie mag geen afbreuk doen aan het aanzien van het 
ambt. 

3. De nevenfunctie mag niet zoveel tijd kosten dat het functioneren als politiek 
ambtsdrager in het geding komt. 

4. De (hoogte van de) honorering van de nevenactiviteiten mag geen aanleiding geven 
tot discussies. 

8 Artikel 41b Gemeentewet, artikel 67 Gemeentewet, artikel 40b Provinciewet, artikel 66 Provinciewet, artikel 44a 
Waterschapswet, artikel 48 Waterschapswet.
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De beslissing om een nevenfunctie te aanvaarden of aan te houden is primair de 
verantwoordelijkheid van de politiek ambtsdrager zelf, maar hij moet er wel open over 
zijn en zich erover verantwoorden. Hij moet daarom zijn nevenfuncties zelf openbaar 
maken (zie paragraaf 2.8) alsmede de inkomsten daaruit en de manier van verrekening 
van die inkomsten (zie paragraaf 2.9).

2.7 Q.q.-nevenfuncties 

Sommige nevenfuncties vervullen bestuurders en in mindere mate 
volksvertegenwoordigers, uit hoofde van hun politieke functie. Dat zijn de nevenfuncties 
waarin zij ‘qualitate qua’ zijn benoemd. Aan de hand van de volgende criteria kan worden 
bepaald of een nevenfunctie een q.q.-nevenfunctie is: 
1. Er is een aantoonbaar belang voor de betreffende overheid (gemeente, provincie of 

waterschap) dat de nevenfunctie door een politiek ambtsdrager wordt vervuld. Hij 
behartigt dan (in)direct de belangen van de gemeente, provincie of waterschap. 

2. De nevenfunctie is gekoppeld aan de inhoud en duur van het politieke ambt. Wordt 
dat beëindigd, dan moet de nevenfunctie ook worden neergelegd. 

Of sprake is van een q.q.-nevenfunctie zal uiteindelijk uit de feitelijke context moeten 
blijken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de statuten van een stichting geen grenzen stellen 
aan de termijn waarin een commissariaat of bestuursfunctie wordt vervuld, zodat deze 
niet lijkt te voldoen aan de criteria voor een q.q.-nevenfunctie. Echter, als er ook 
bestuurders (of volksvertegen-woordigers) van andere gemeenten, provincies of 
waterschappen in hetzelfde stichtingsbestuur zitting hebben, dan kan er wel degelijk 
sprake zijn van een q.q.-nevenfunctie. 

Net als bij ‘algemene’ nevenfuncties, kan zich ook bij q.q.-nevenfuncties 
belangenverstrengeling voordoen. Het belang van de regio waarvan de burgemeester 
voorzitter is, is niet altijd gelijk aan dat van de gemeente. En het belang van het 
energiebedrijf kan in conflict komen met dat van de provincie. 

Een q.q.-nevenfunctie waarvoor veel aandacht bestaat, is die van het commissariaat bij 
bedrijven. De rijksoverheid is zeer terughoudend geworden in het benoemen van 
overheidscommissarissen. De Staat wil transparante verhoudingen met zijn 
deelnemingen en wil daarom geen bijzondere positie innemen jegens private 
aandeelhouders. Ook de andere overheden hebben - mede onder invloed van het 
rijksbeleid en de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance - de positie van 
de overheidscommissaris tegen het licht gehouden. Gemeenten, provincies en 
waterschappen hebben overigens ook de mogelijkheid om anderen dan 
overheidsbestuurders als commissarissen te benoemen. Dat kan helpen om de schijn van 
belangenverstrengeling tegen te gaan.
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2.8 Melding en openbaarmaking nevenfuncties 

Bestuurders hebben een wettelijke meldplicht als zij het voornemen hebben om een 
nevenfunctie te aanvaarden9. Zij melden dit aan respectievelijk de gemeenteraad, 
Provinciale Staten of het algemeen bestuur van het waterschap. Alle politiek 
ambtsdragers, waaronder dus behalve de bestuurders ook raadsleden, Statenleden en 
algemeen bestuursleden van een waterschap, zijn wettelijk verplicht om hun (neven)-
functies openbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld via de website van hun 
overheidsorganisatie. 

Bestuurders hoeven hun q.q.-functies wettelijk niet te melden of openbaar te maken, 
maar het wordt wel raadzaam geacht. 

Het is van groot belang om de lijst van nevenfuncties actueel te houden. De inhoud van 
de hoofd- of de nevenfunctie kan bijvoorbeeld veranderen, of de instantie waarbij de 
nevenfunctie wordt vervuld kan een andere relatie krijgen tot de overheid in kwestie. Bij 
dit soort veranderingen kan ook de toelaatbaarheid van de nevenfunctie anders worden 
beoordeeld dan in de oorspronkelijke situatie. 

2.9 Inkomsten uit nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties /  
 melding en verrekening ervan

Bestuurders moeten de inkomsten uit hun nevenfuncties openbaar maken10. Die 
verplichting is het gevolg van de wetgeving die voortkomt uit de voorstellen van de 
commissie Dijkstal. Het is wenselijk en gebruikelijk dat bij de openbaarmaking van de 
nevenfuncties en de inkomsten daaruit (zie paragraaf 2.8), tevens wordt aangegeven 
hoeveel tijd de nevenfuncties in beslag nemen. Op Statenleden, raadsleden en algemeen 
bestuursleden van waterschappen is de verplichting om inkomsten uit andere functies 
openbaar te maken, niet van toepassing. 

Inkomsten uit q.q.-nevenfuncties mogen niet worden behouden. Bij wet is geregeld dat 
de wethouder/ burgemeester en gedeputeerde/ commissaris van de Koning geen 
vergoedingen, in welke vorm dan ook, geniet voor q.q.-nevenfuncties11. Voor leden van 
het dagelijks bestuur en voorzitters van waterschappen is dit in de Waterschapswet 
geregeld. Dit geldt ongeacht of de vergoeding ten laste van de gemeente-, provincie- of 
waterschapskas komt. 

9 Artikelen 41b en 67 Gemeentewet, artikelen 40b en 66 Provinciewet, artikelen 44a en 48 Waterschapswet.
10 Idem.
11 Artikelen 44 en 66 Gemeentewet, artikelen 43 en 65 Provinciewet en artikelen 44 en 48 Waterschapswet.
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De q.q.-functie wordt beschouwd als behorend bij het ambt. De bezoldiging voor dat 
ambt is daarom tevens voor de q.q.-werkzaamheden. Eventueel persoonlijk ontvangen 
inkomsten uit q.q.-functies moeten dan ook in de gemeente- of provincie- of 
waterschapskas worden gestort, bij voorkeur rechtstreeks en niet via de privérekening. De 
Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet voorzien in een ontheffingsmogelijkheid voor 
bestuurders in bijzondere omstandigheden. De genoemde stortingsplicht betreft alleen 
de beloning voor geleverde diensten. De vergoeding voor (daadwerkelijk gemaakte) 
onkosten voor een q.q.-functie hoeft dus niet in de gemeente-, waterschaps- of 
provinciekas te worden gestort. 

Voor bestuurders die het ambt voltijds uitoefenen, worden ook de inkomsten verrekend 
uit nevenfuncties die niet behoren bij het ambt. Voor hen geldt daarmee dezelfde 
verrekeningssystematiek als voor leden van de Tweede Kamer. 

2.10 Financiële belangen 

Belangenverstrengeling ligt op de loer als een politiek ambtsdrager financiële belangen 
heeft bij organisaties of ondernemingen die een relatie met een van de overheden 
hebben of kunnen krijgen, en waarover de betreffende overheid besluiten neemt. 
Voorbeelden zijn besluiten over bijvoorbeeld aanbesteding, subsidieverstrekking, 
steunverlening, verstrekking van leningen en verlening van advies- en 
onderzoeksopdrachten. Politiek ambtsdragers zouden in de verleiding kunnen komen om 
zich bij het nemen van functionele beslissingen mede te laten leiden door persoonlijk 
financieel belang. 

Het begrip ‘financieel belang’ moet ruim worden opgevat. Een deelneming in een bedrijf 
of onderneming valt er uiteraard onder, maar ook het bezit van effecten, onroerend goed 
of een vorderingsrecht. Zulke financiële belangen kunnen een rol gaan spelen bij 
besluiten over bijvoorbeeld bestemmingsplannen of grondverkopen. Ook negatieve 
financiële belangen, zoals schulden uit hypothecaire vorderingen, kunnen in verband met 
mogelijke belangenverstrengeling relevant zijn. Een vorderingsrecht van een organisatie 
of ondernemer op een politiek ambtsdrager kan worden gerangschikt onder ‘financieel 
belang’, zij het van de omgekeerde orde. Waakzaamheid is geboden als er sprake is van 
bezit van bouwgrond en het aankopen van grond of onroerend goed door politiek 
ambtsdragers.

Zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid zijn hier sleutelwoorden. Het melden 
van financiële belangen - voor bestuurders in het dagelijks bestuur, voor 
volksvertegenwoordigers in het algemeen bestuur - is wettelijk niet verplicht. Wel is in 
het kader van de afspraken in de Modelaanpak basisnormen integriteit als basisnorm 
vastgesteld dat er een regeling nodig is om financiële belangen van politiek ambtsdragers 
te melden. Het is mogelijk de regeling toe te spitsen, in de zin dat opgave wordt gedaan 
van financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente 
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zakelijke betrekkingen onderhoudt. De Modelaanpak geeft daarbij aan dat het in de rede 
ligt dat een regeling voor de melding van financiële belangen wordt toegesneden op de 
aard van de functie of van het ambt. Voor nevenfuncties blijft gelden wat gesteld is onder 
2.7, 2.8 en 2.9. 

In de praktijk blijkt dat integriteitsincidenten zich vaak voordoen in het domein van de 
ruimtelijke ordening en grond- en bouwzaken. Daarom is het raadzaam om niet alleen 
actueel grondbezit te melden, maar ook voorgenomen vastgoedtransacties. 
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Drie petten tegelijk

Een raadslid is bestuurslid van een stichting die een evenement organiseert in de 
gemeente. De stichting krijgt daar subsidie voor op basis van een subsidieverordening. 
Echter, de subsidie is niet genoeg om de hoge kosten van het evenement te dekken. 
Daarom dient de fractie van het betreffende raadslid een motie in om de subsidie te 
verhogen. Het is duidelijk dat het raadslid als drijvende kracht achter de motie zit, maar 
omdat hij betrokken is bij de stichting gaat hij tijdens de stemming over de motie op de 
tribune zitten. De schijn wordt hiermee gewekt dat het allemaal keurig is geregeld. 

De motie komt in stemming en de raad stemt voor de motie, waardoor de stichting 
12.000 euro extra subsidie krijgt. Het is duidelijk dat dit bedrag niet voor het raadslid 
persoonlijk is, maar als het evenement plaatsvindt, blijkt dat apparatuur wordt gebruikt 
van het bedrijf van hetzelfde raadslid. Hier lijkt dus wel degelijk sprake te zijn van een 
direct financieel belang. De griffier spreekt het raadslid hierop aan, waarop deze zegt 
dat hij de apparatuur beneden de kostprijs heeft verstrekt en er in feite dus op toe heeft 
gelegd. 

Maar, iedereen in de stad weet dat dit raadslid dit bedrijf heeft en ziet die apparatuur 
daar staan. Dat hoor je gonzen in de gemeente. De griffier: ‘De imagoschade die dat 
toebrengt, daar kan geen interactief vergaderstelsel of hippe website tegenop. De 
schijn van belangenverstrengeling en eigenbelang is hier gewoon gewekt. Deze casus is 
eigenlijk een voorbeeld van de integriteitsrisico’s die spelen in een kleine stad waarin je 
elkaar vaak tegenkomt in allerlei verschillende rollen’.

De griffier analyseert hoe het anders had kunnen gaan: ‘Er had veel schade in deze zaak 
kunnen worden voorkomen door vanaf het begin volledig transparant te zijn over de 
betrokkenheid van het raadslid bij het evenement. Maar nog belangrijker is het 
zelfreinigend vermogen binnen de raad. Waarschijnlijk is intern in de fractie wel 
discussie geweest over de zaak, maar een ander raadslid had moeten zeggen dat hij/zij 
dit niet accepteert en dat het niet voldoende is om bij de stemming plaats te nemen op 
de tribune. Niet alleen de sterke persoonlijke invloed van het raadslid op het dossier 
(wellicht heeft hij zelfs de motie zelf geschreven) zou onacceptabel moeten worden 
gevonden, maar ook zou hij als raadslid niet in het bestuur van die stichting moeten 
gaan zitten. Zeker omdat hij er ook nog dubbel in zit als leverancier. Juist omdat er een 
raadslid betrokken is bij de stichting had iedereen zich gewoon aan de bestaande 
subsidieverordening moeten houden. Extra centen moet je in zo’n geval helemaal niet 
willen omdat dat altijd op enigerlei wijze in je gezicht ontploft. En eigenlijk is het belang 
van de raad als geheel nog belangrijker. Je kunt op deze manier snel je betrouwbare 
imago verliezen’.
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Relevante wet- en regelgeving

•	 Art. 28 Gemeentewet: ‘Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over 
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middelijk persoonlijk aangaat of 
waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken’.

•	 Art. 2:4 Algemene Wet Bestuursrecht: ‘Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot 
het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk 
belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden’.

•	 Gedragscode, onderwerp ‘belangenverstrengeling’: ‘Een raadslid doet opgave van 
zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente 
zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te 
raadplegen’.

•	 Gedragscode, onderwerp ‘nevenfuncties’: ‘Een raadslid maakt melding van al zijn 
nevenfuncties. Bij het aangaan of aanhouden van toegestane nevenfuncties wordt 
afgewogen of hierdoor mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan’.

2.11 Draaideurconstructie 

De ‘draaideurconstructie’ betekent dat oud-bestuurders direct na hun aftreden betaalde 
activiteiten verrichten in of voor dezelfde overheid waar zij bestuurder of 
volksvertegenwoordiger zijn geweest. Dit is niet raadzaam omdat hierdoor de indruk van 
vriendjespolitiek kan ontstaan. Bovendien is er het risico op verstrengeling van 
persoonlijke en functionele belangen. Dit risico ontstaat als een bestuurder en een bedrijf 
die in een functionele relatie tot elkaar staan in de verleiding komen om afspraken te 
maken over toekomstige betaalde activiteiten van de bestuurder. 
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2.12 Aanbevelingen 

1. Zorg voor een overzicht van alle relevante financiële belangen van politiek 
ambtsdragers. 

2. Houd een actueel, openbaar register bij met de nevenfuncties van alle politiek 
ambtsdragers, inclusief de q.q.-functies. 

3. Publiceer het ‘nevenfunctieregister’ op de website van de gemeente, provincie of het 
waterschap en leg de nevenfuncties ter inzage. Vermeld daarbij in elk geval:

 a. wat de nevenfunctie inhoudt;
 b. voor welke organisatie deze wordt verricht;
 c. wat ongeveer het tijdsbeslag is;
 d. of het wel of geen q.q.-nevenfunctie is;
 e. of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is. 

4. Maak afspraken over hoe te handelen in:
 a. situaties dat persoonlijke belangen de onafhankelijke oordeelsvorming 

 in de weg kunnen staan;
 b. situaties die de schijn van onzuivere oordeelsvorming kunnen oproepen. 

5. Kijk kritisch naar commissariaten door politiek ambtsdragers in overheidsbedrijven 
waarin de gemeente, provincie of het waterschap aandelen heeft, zoals vervoers- en 
energiebedrijven. Benoem eventueel anderen dan politiek ambtsdragers tot 
commissaris. 
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2.12 Aanbevelingen 

1. Zorg voor een overzicht van alle relevante financiële belangen  
van politiek ambtsdragers.  

2. Houd een actueel, openbaar register bij met de nevenfuncties van alle politiek 
ambtsdragers, inclusief de q.q.-functies.  

3. Publiceer het ‘nevenfunctieregister’ op de website van de gemeente, provincie of het 
waterschap en leg de nevenfuncties ter inzage. Vermeld daarbij in elk geval:
a. wat de nevenfunctie inhoudt;
b. voor welke organisatie deze wordt verricht;
c. wat ongeveer het tijdsbeslag is;
d. of het wel of geen q.q.-nevenfunctie is;
e. of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is.  

4. Maak afspraken over hoe te handelen in:
a. situaties dat persoonlijke belangen de onafhankelijke oordeelsvorming in de weg 

kunnen staan;
b. situaties die de schijn van onzuivere oordeelsvorming kunnen oproepen.  

5. Kijk kritisch naar commissariaten door politiek ambtsdragers in overheidsbedrijven 
waarin de gemeente, provincie of het waterschap aandelen heeft, zoals vervoers- en 
energiebedrijven. Benoem eventueel anderen dan politiek ambtsdragers tot 
commissaris. 3
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3. Informatie 
3.1 Basisregels voor omgaan met informatie 

Politiek ambtsdragers beschikken over veel informatie. Gaan zij daar verkeerd mee 
om, dan wordt al snel de geloofwaardigheid van zowel henzelf als van hun organisatie 
aangetast. Daarom geldt een aantal basisregels voor hoe een integer politiek 
ambtsdrager met informatie moet omgaan:
1. Ga zorgvuldig en correct om met informatie waarover u uit hoofde van uw ambt 

beschikt. 
2. Verstrek geen onjuiste informatie. 
3. Gebruik informatie die u hebt gekregen bij de uitoefening van het ambt niet ten eigen 

bate of ten bate van derden. 
4. Verstrek geen geheime informatie. 
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3.2 Oneigenlijk gebruik van niet-openbare informatie 

De integriteit van een politiek ambtsdrager komt in gevaar als hij informatie die nog niet 
openbaar is, gebruikt om er zichzelf of anderen mee te bevoordelen. Het kan dan gaan 
om informatie waar hij vanuit zijn ambt over beschikt, of die hem ongevraagd wordt 
toegespeeld door relaties. De verleiding kan groot zijn om in de privésfeer melding te 
maken van informatie die voor anderen van direct belang is. Soms is dat informatie die 
weliswaar ooit openbaar wordt, maar waarbij voordeel ontstaat door het eerder 
verkrijgen ervan. Voorbeelden zijn de aan- en verkoop van een huis of een stuk grond, de 
gunning van opdrachten, etc. 

Een bijzondere vorm van oneigenlijk gebruik van informatie is het lekken daarvan naar 
‘de media’, om zo politieke doelen te bereiken. Het is zaak dat te vermijden. Zorg er 
verder voor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen (‘clean 
desk policy’), en dat computerbestanden beveiligd zijn. Het open laten staan van een 
beeldscherm als de computer tijdelijk onbeheerd is, kan eveneens een risico inhouden. 
 

Voorkennis voor je houden, ook in verkiezingstijd

In een gemeente wordt een woonwijk ontwikkeld. Naar buiten toe lijkt het alsof het 
allemaal soepel verloopt; bij wijze van spreken kan morgen de eerste paal de grond in 
gaan. In een recente collegevergadering echter, is een geheim memo besproken dat een 
heel ander beeld geeft. Op het te ontwikkelen gebied staat een gebouw dat de gemeente 
moet kopen om ruimte te maken voor de woonwijk. Maar, de onderhandelingen met de 
eigenaar van dat gebouw willen niet vlotten. Er is zelfs een kans dat de gemeente de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) moet gaan gebruiken, waardoor de eigenaar de 
verplichting krijgt dat het gebouw in de komende drie jaar alleen aan de gemeente kan 
worden verkocht. Dat is zeer vertrouwelijke informatie. Als de betreffende eigenaar dat 
zou weten dan zou hij het gebouw snel aan iemand anders kunnen verkopen.

Terwijl deze zaak loopt, wordt het verkiezingstijd. De betrokken wethouder is lijsttrekker 
namens zijn partij en neemt deel aan een verkiezingsdebat. Daar steekt een van zijn 
opponenten de loftrompet over de voortgang van het woningbouwproject. De 
wethouder weet dat de situatie heel anders is, wil zijn opponent niet laten ‘scoren’, maar 
kan de strikt vertrouwelijke informatie uit het college niet gebruiken. Dit soort dilemma’s 
speelt meer in verkiezingstijd. 

Als wethouder weet je vaak meer dan je in het openbaar kunt laten weten, wat vooral bij 
verkiezingsdebatten moeilijk is, waar vaak op het scherpst van de snede wordt 
gedebatteerd. Het is dan verleidelijk om je bredere kennis over een onderwerp te 
gebruiken. Het gaat dan immers om stemmen. 
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3.3 Beslotenheid en geheime informatie 

In de Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet staan regels over de beslotenheid van 
vergaderingen en de geheimhouding over wat in een vergadering is behandeld. Uiteraard 
mag de mogelijkheid om in beslotenheid te vergaderen, niet worden misbruikt om 
burgers in onwetendheid te laten over bepaalde zaken. In meer algemene zin moet 
worden voorkomen dat om bijvoorbeeld politieke redenen informatie wordt 
achtergehouden die eigenlijk helemaal niet vertrouwelijk is. Wettelijk is voorgeschreven 
dat er onderwerpen zijn die nooit in beslotenheid mogen worden behandeld, zoals de 
begroting en de jaarrekening, evenals de invoering, wijziging en afschaffing van een 
belasting. 

Het feit dat een zaak in een besloten vergadering wordt behandeld en de notulen niet 
openbaar zijn, betekent niet zonder meer dat de leden verplicht zijn tot geheimhouding. 
Deze moet nadrukkelijk worden opgelegd. Op grond van een belang, genoemd in artikel 
10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)12, kan geheimhouding worden 
voorgesteld door: 
•	 gemeenteraad/	raadscommissie;
•	 Provinciale	Staten/	Statencommissie;
•	 algemeen	bestuur	van	een	waterschap;
•	 college	van	b	en	w;
•	 burgemeester;
•	 Gedeputeerde	Staten;
•	 commissaris	van	de	Koning;
•	 dagelijks	bestuur,	voorzitter	en	commissie	van	een	waterschap13. 

De verplichting tot geheimhouding moet worden bevestigd door de 
volksvertegenwoordigende organen. Het schenden van een geheimhoudingsplicht is een 
misdrijf in de zin van het Wetboek van Strafrecht14 . 

3.4 Vertrouwelijke informatie 

De omgang met vertrouwelijke informatie verschilt in wezen niet van de omgang met 
geheime informatie. Het Wetboek van Strafrecht (Art. 272) stelt dat als ‘hij die enig 
geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, 
beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te 
bewaren’ dat geheim schendt, gestraft kan worden met een celstraf of een geldboete. 
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat daarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
vertrouwelijke en geheime informatie. Beide termen hebben als strekking dat de bewuste 
informatie niet openbaar gemaakt mag worden.

12 De tekst van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is op te zoeken in www.wetten.nl.
13 Artikelen 23 en 24 Gemeentewet, artikelen 23 en 24 Provinciewet, artikelen 35 en 36 Waterschapswet.
14 Wetboek van Strafrecht, artikel 272.
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3.5 E-mail- en internetgebruik; sociale media 

In veel overheidsorganisaties gelden gedragscodes en gebruiksregels voor de ambtenaren 
over het juiste gebruik van e-mail en internet: over wat een juist gebruik is, en wat wel en 
niet mag. Uit de rechtspraak hierover, blijkt dat dergelijke regels zeer relevant zijn. 
Ook voor politiek ambtsdragers is reglementering van het e-mail- en internetgebruik 
zinvol. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de regels voor ambtenaren. 

Al niet meer zo heel nieuw is de opkomst van de sociale media. Dat is een verzamelnaam 
voor alle internettoepassingen waarmee informatie kan worden gedeeld op een snelle en 
gebruiksvriendelijke manier. Het is voor politiek ambtsdragers een van de mogelijkheden 
om de dialoog met burgers aan te gaan. Toch moet er nog de nodige ervaring worden 
opgedaan hoe, ook als politiek ambtsdrager, correct en verstandig kan worden omgegaan 
met deze nieuwe media. Er zijn gemeenten die daarvoor richtlijnen hebben opgesteld. 

Enkele suggesties voor richtlijnen (bron: gemeente 
Achtkarspelen) 

•	 Je	blijft	zelf	verantwoordelijk.	Bij	twijfel,	plaats	dan	geen	bericht.
•	 Blijf	alert	bij	het	mixen	van	je	persoonlijke	leven	met	je	zakelijke	activiteiten.
•	 Geef	nooit	vertrouwelijke	informatie	van	gemeente,	provincie	of	waterschap.
•	 Realiseer	je	dat	internet	blijvend	is;	publicaties	blijven	altijd	vindbaar.
•	 Leg	vast	wat	je	doet	als	je	de	overheid	vertegenwoordigt;	online	verklaringen	hebben	

ook juridische gevolgen, net als dat bij de traditionele media het geval is.
•	 Reageer	niet	impulsief	op	elk	bericht.
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3.6 Aanbevelingen 

1. Maak afspraken in raad, Staten of algemeen bestuur van een waterschap over  
het zorgvuldig en correct omgaan met informatie waarover men uit hoofde van  
het politiek ambt beschikt.  

2. Tref maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke gegevens  
kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Denk daarbij ook aan uw computer, 
usb-stick, blackberry, etc. en maak de harde schijf van uw computer na afdanken  
ervan onbruikbaar.  

3. Maak afspraken over het gebruik van e-mail, internet en sociale media door politiek 
ambtsdragers. Sluit daarbij zo veel mogelijk aan bij de regels voor ambtenaren. Breng 
deze maatregelen en afspraken met enige regelmaat onder de aandacht  
van politiek ambtsdragers en ambtenaren.
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4. Geschenken, diensten  
 en uitnodigingen
4.1 Nooit in ruil voor een tegenprestatie 

Als zij de ambtseed of belofte afleggen, verklaren politiek ambtsdragers dat zij geen 
giften of gunsten hebben gegeven of beloofd om te worden benoemd. Ook beloven ze 
dat ze geen geschenken zullen aannemen of beloften zullen doen in ruil voor een 
tegenprestatie. Het gaat hierbij niet alleen om persoonlijke bevoordeling zoals een 
goedkope verbouwing of tuinaanleg. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld donaties aan de 
partij van de politiek ambtsdrager met het oog op een gunstige overheidsbeslissing.
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Voordat je het weet maak je reclame

In een gemeente wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan de beste ondernemer van het 
jaar. Voor dit evenement is een stichting opgericht, gesponsord door en genoemd naar 
een bekende lokale onderneming. De wethouder EZ is qualitate qua lid van het 
stichtingsbestuur en daarmee ook van de jury. Deze nevenfunctie is goedgekeurd door 
het college en staat op de website van de gemeente vermeld. 

Bij het tienjarig bestaan wil de Stichting Ondernemersprijs wat meer uitpakken dan 
anders. De sponsor maakt een jubileumfilm waaraan ook de wethouder meewerkt. De 
film wordt vertoond bij de uitreiking van de prijs. De wethouder is onprettig verrast als 
het er in de film op lijkt dat hij een vurig pleidooi houdt voor de sponsorende 
onderneming en het belang van de wortels ervan in de plaatselijke samenleving. 
Meteen stelt de oppositie er vragen over in de gemeenteraad. De wethouder wordt niet 
alleen verweten dat hij zich voor het karretje van de onderneming heeft laten spannen, 
maar ook wordt de suggestie gewekt dat hij voor zijn bijdrage is betaald. Dat laatste 
staat groot in de krant. De wethouder verdedigt zich tegen deze inbreuk op zijn 
integriteit en eist in de raad een rectificatie. Die is er ook gekomen.

Achteraf beseft de wethouder dat zijn deelname aan het filmpje wellicht een verkeerde 
keuze is geweest, ook omdat hij niet voorafgaande aan de vertoning het resultaat heeft 
kunnen zien. ‘Eigenlijk is het een soort fuik waar je in loopt. Iedereen weet dat je daar 
qualitate qua bestuurslid bent en daar ben je naar jouw gevoel ook voldoende 
transparant in. Bovendien is de ondernemersprijs een goed initiatief dat stimulerend 
werkt voor de plaatselijke ondernemingen. Daar wil je als wethouder EZ natuurlijk 
graag aan meewerken. Op zich is er niets mis met het feit dat dit evenement door één 
belangrijke onderneming in de gemeente wordt gesponsord. Economie en bedrijfsleven 
zijn veel meer dan werkgeverschap en winstbejag. Want wat gebeurt er met het 
verenigingsleven en de culturele instellingen in de gemeente als dat bedrijfsleven er 
niet meer is? Als wethouder ben je ambassadeur voor de gemeente en dus ook een 
beetje ambassadeur voor de ondernemer. Maar je moet wel voorzichtig blijven. Ik had 
van tevoren kunnen bedenken dat deelname aan die film wellicht een verkeerde indruk 
kon wekken. En ik had transparanter kunnen zijn over de redenen voor mijn keuze om 
eraan mee te werken. Dat had wellicht de suggestie kunnen voorkomen dat ik ervoor 
betaald zou zijn. Want deze twijfel aan mijn integriteit heeft de verhoudingen wel 
verstoord en heeft helaas een vlekje op mijn blazoen veroorzaakt.’



37

4.2 Geschenken van en aan de gemeente, de provincie  
 of het waterschap 

Politiek ambtsdragers geven geschenken niet op persoonlijke titel maar namens de 
gemeente, de provincie of het waterschap. Het gaat dan vaak om relatiegeschenken, een 
geaccepteerd gebruik in het sociale verkeer. Wel is het verstandig om dit transparant te 
houden, door:
•	 richtlijnen op te stellen;
•	 een administratie bij te houden;
•	 als het om grotere geschenken gaat: een gemotiveerd besluit hiertoe in het dagelijks 

bestuur te nemen;
•	 open te zijn over de verstrekte geschenken, bijvoorbeeld in het jaarverslag. 

Ook bij het ontvangen van geschenken van of door een bestuurslichaam past 
zorgvuldigheid en terughoudendheid, door:
•	 te bepalen dat een gemotiveerd besluit van raad, Staten of algemeen bestuur nodig is 

om schenkingen boven een bepaalde waarde te mogen accepteren;
•	 een openbaar register bij te houden van alle ontvangen geschenken;
•	 de ontvangen geschenken te bewaren in het gemeente-, provincie- of 

waterschapshuis of andere aan te wijzen instellingen. 

4.3 Geschenken aan individuele politiek ambtsdragers 

Als politiek ambtsdragers persoonlijk geschenken ontvangen, brengt dit meer risico’s met 
zich mee dan als dit gebeurt namens gemeente, provincie of waterschap. Ook vanuit het 
oogpunt van voorbeeldwerking kan het beste worden aangesloten bij de regels die voor 
ambtenaren gelden:
•	 Geschenken tot een waarde van 50 euro mogen in principe worden geaccepteerd. Bij 

voorkeur vindt vooraf evenwel overleg plaats of het geschenk daadwerkelijk wordt 
geaccepteerd. Bestuurders melden geschenken in de wekelijkse vergaderingen van 
hun bestuur (B&W, Gedeputeerde Staten, dagelijks bestuur van het waterschap). Een 
raadslid, lid van Provinciale Staten of een lid van het algemeen bestuur van een 
waterschap doet er goed aan het krijgen van een geschenk te melden in zijn fractie. 
Bovendien is het aan te bevelen om deze geschenken in een register in te schrijven.

•	 Geschenken boven 50 euro mogen niet worden geaccepteerd door een politiek 
ambtsdrager. In functie kunnen bestuurders echter wel geschenken met een waarde 
van meer dan 50 euro ontvangen. De bestuurder besluit, eventueel in overleg met de 
ambtelijke leiding, of hij het geschenk kan accepteren. Bij acceptatie worden 
dergelijke geschenken geregistreerd en worden ze eigendom van de organisatie. 
Geschenken die niet worden geaccepteerd, worden geretourneerd of vernietigd.
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•	 Geschenken van welke waarde dan ook kunnen niet worden geaccepteerd als de 
onafhankelijkheid in de besluitvorming op enigerlei wijze kan worden aangetast. Dat 
is bijvoorbeeld het geval zolang overleg- of onderhandelingssituaties gaande zijn.

•	 Bij het ontvangen van geschenken past openheid. Geschenken worden daarom niet 
op het huisadres ontvangen.

Wel of niet meedoen aan de zeiltocht

Een wethouder EZ wordt voor een zeiltocht uitgenodigd door een grote landelijke 
onderneming waarmee hij geregeld zaken doet. Het college vindt dat hij niet op de 
uitnodiging moet ingaan vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Later blijkt dat hij de enige wethouder in de regio is die niet bij het zeilevenement is 
geweest. Sterker nog, er blijken hele colleges van B en W te hebben deelgenomen. De 
wethouder krijgt het gevoel dat hij een belangrijke kans heeft gemist op informeel 
contact met collega’s. 

De wethouder: ‘Bij een volgende uitnodiging zou de afweging om wel of niet te gaan, 
anders kunnen zijn. Dat het goed voor het netwerk kan zijn wordt dan belangrijker dan 
de mogelijke belangenverstrengeling. Hierbij moet ook worden betrokken of er op dat 
moment iets speelt dat de keuze kan beïnvloeden. Ben je bijvoorbeeld in een 
contractfase met de onderneming dan wordt het anders; dan is het niet handig. Ben je 
echter in een fase waarbij het gaat om een partner die ooit wel eens wat in de 
gemeente heeft gedaan, dan wordt de drempel lager. Dus de beslissing om wel of niet 
mee te doen aan een dergelijke uitnodiging kan per situatie verschillen.’
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4.4 Etentjes, excursies en evenementen

Enkele vuistregels voor de acceptatie van uitnodigingen:
•	 De begrippen ‘geschenken’ en ‘diensten’ moeten ruim worden geïnterpreteerd. Ook 

uitnodigingen voor een diner, een excursie, werkbezoeken of een (gezamenlijk) 
bezoek aan een evenement kunnen eronder vallen. 

•	 Voorwaarde om op een uitnodiging voor bijvoorbeeld een excursie, werkbezoek of 
diner in te gaan, is dat deze functioneel is en in het belang van de betreffende 
overheid. Het dagelijks bestuur of, in het geval dat het een van haar leden betreft, de 
fractie, weegt dit en verleent vooraf toestemming. Het is dan logisch dat de 
gemeente, de provincie of het waterschap en, als het een fractielid betreft, de fractie, 
de reis- en verblijfkosten betaalt.

•	 Meerdere personen of instanties waarmee het bestuursorgaan contacten 
onderhoudt, hebben een uitnodiging ontvangen.

•	 Openheid (melding) en registratie zijn essentieel, vooral bij (internationale) 
evenementen. 

4.5 Aanbevelingen 

1. Maak afspraken over het geven en ontvangen van relatiegeschenken door de 
organisatie.  

2. Maak melding van ontvangen geschenken, diensten en uitnodigingen voor diners, 
excursies en evenementen.  

3. Houd een openbaar register bij van alle ontvangen geschenken. Bewaar geschenken in 
het gemeente- , provincie- of waterschapshuis of een andere aan te wijzen instelling 
(musea e.d.).  

4. Informeer raad, Staten of algemeen bestuur van het waterschap regelmatig over 
gegeven en ontvangen geschenken, uitnodigingen voor diners, excursies etc., 
bijvoorbeeld in het jaarverslag.
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5. Voorzieningen politiek  
  ambtsdragers
5.1  Kwetsbaarheid van ambtsdragers bij vergoeding van kosten

Benoemde politiek ambtsdragers bevinden zich juist als het gaat over ‘vergoeding van 
kosten’ of ‘gebruik maken van voorzieningen’, in een glazen huis. Ze moeten zich 
voortdurend bewust zijn van het feit dat ze niet alleen verantwoord met publieke 
middelen moeten omgaan, maar – omdat het uitgaven betreft die samenhangen met de 
uitvoering van hun ambt - ook helder moeten zijn over de hoogte van de door hen in dat 
verband gemaakte kosten. Dat geldt zelfs als het gaat om kosten die vallen onder de 
vaste onkostenvergoeding. De voorbeelden hoe kwetsbaar hun positie is, liggen voor het 
oprapen. Denk daarbij aan het onderzoek door media naar de ‘bonnetjes’ van uitgaven 
door bestuurders.
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Het gebruik van raadsfractievergoedingen 

De raadsfractievergoeding is bedoeld voor ondersteuning van het raadswerk. In de 
praktijk blijken de gemeenteraadsfracties niet goed te weten waarvoor ze de 
vergoeding precies mogen gebruiken. Zo worden er etentjes van betaald en cadeaus 
voor vertrekkende raadsleden of fractiemedewerkers, of worden ze aan teambuilding 
besteed. De griffie wijst de fracties erop dat dit in feite oneigenlijk gebruik is van de 
fractievergoeding. 

Daarop zijn er twee maatregelen genomen: ten eerste wordt de verantwoording over 
de besteding jaarlijks in het openbaar afgelegd, aan de raad. Ten tweede is er een 
protocol opgesteld waarin staat waaraan de vergoeding mag worden besteed. 

De eerste maatregel, de openbare verantwoording, begint ermee dat de gemeenteraad 
de hoogte van de fractievergoedingen vaststelt. De fracties leggen aan de raad 
verantwoording af over de besteding ervan, waarna de raad deze uiteindelijk 
goedkeurt. Zo verantwoordt elke fractie zich afzonderlijk over de gedane uitgaven. Als 
men het zelf, in alle openbaarheid, verdedigbaar vindt dat de fractievergoeding 
bijvoorbeeld voor horeca-uitgaven wordt gebruikt, dan is dat acceptabel. Deze 
methode heeft tot nu toe geen discussie opgeleverd. Bovendien blijkt de betrachte 
openheid nauwelijks meer tot vragen in de pers te leiden. 

Het protocol, de tweede maatregel, heeft tot doel dat de fracties wat scherper naar de 
besteding van de vergoedingen kijken. Daarvóór liet de gemeente 
accountantsonderzoek doen, wat leidde tot veel discussies. Accountants trekken 
meestal een scherpe lijn en zijn in de discussies wat rechtlijnig. Daardoor is niemand 
meer open over wat hij of zij doet, uit vrees te worden afgerekend op onrechtmatige 
uitgaven. Tevens komen er altijd punten uit een accountantsonderzoek waarover dan 
moet worden onderhandeld. Wat precies wel en niet mag, blijkt lastig precies te 
beschrijven. Zo is de besteding aan ‘social events’ op zich geaccepteerd, maar is het 
beter om voor bijvoorbeeld het afscheid van een raadslid, een gezamenlijke ‘lief-en-
leedpot’ in te stellen. Maar bij een teambuilding met de fractie lijkt het wat overdreven 
dat ieder fractielid zelf z’n drankjes moet betalen. 

Het is redelijk als de uitgave een rechtstreeks raakvlak heeft met het uitoefenen van het 
raadslidmaatschap, maar voorzichtigheid met individuele uitgaven is geboden. Waar 
de grens daarin ligt, kan per gemeente verschillen, afhankelijk van de interne cultuur. 
Het beste is om als college en raad een gezamenlijk gedragen lijn te formuleren, 
aansluitend op wat in de maatschappij als redelijk wordt ervaren. Bovendien is het 
belangrijk om openheid te geven en elkaar aan te spreken. Zo kan elk raadslid zich 
verantwoorden zonder in de verdediging te hoeven schieten.
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Politiek ambtsdragers maken gebruik van voorzieningen die de organisatie hun ter 
beschikking stelt en ze maken kosten bij de uitoefening van hun ambt. Voor dat laatste 
krijgen zij een vergoeding, naast hun wedde of bezoldiging. In de Provincie-, Gemeente-, 
en Waterschapswet staat dat daarboven geen andere vergoedingen zijn toegestaan. De 
hoofdregel is dus dat ‘het alleen kan als het is geregeld’. Dit betekent dat alleen de 
voorzieningen die in de genoemde regelgeving staan, worden vergoed. Alle andere 
kosten komen voor rekening van de ambtsdrager zelf. 

Bij de afweging of kosten al of niet worden vergoed, moet de politiek ambtsdrager zich 
realiseren dat alles wat mag, niet vanzelfsprekend ook hóeft. Van politiek ambtsdragers 
mag een zekere soberheid worden verwacht. Hoe het ook wordt vergoed, het gaat 
immers steeds om besteding van publieke middelen. De politiek ambtsdrager heeft 
daarnaast ook een voorbeeldfunctie. Hoe kan hij of zij in bijvoorbeeld economisch 
moeilijke tijden, geloofwaardig een beroep op de soberheid van burgers doen als hij of zij 
daar zelf niet naar handelt? Vooral bestuurders zitten zeker dan in een kwetsbare positie. 
Zij dragen vaak immers zelf de verantwoordelijkheid voor het niveau van een bepaalde 
voorziening of verstrekking. Uitgaven die ogenschijnlijk van ondergeschikt belang zijn, 
kunnen in de publiciteit breed worden uitgemeten en grote schade aanrichten. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn de kosten van de (her)inrichting van de werkplek wanneer de 
bestuurder aantreedt. 

Discussie over vergoedingen is nooit helemaal uit te sluiten. Van belang is dat er 
duidelijke regels en toelichtingen daarop zijn die de bestuurder voldoende houvast 
bieden. Absolute duidelijkheid is echter niet te geven en moet ook niet worden 
nagestreefd. In situaties waarin sprake is van een grijs gebied zal de bestuurder extra alert 
moeten zijn, extra zorgvuldig moeten (laten) nagaan of een en ander past binnen de 
regels, en hierover open communiceren.

Als belangrijke uitgangspunten voor het vergoeden van voorzieningen voor politiek 
ambtsdragers zijn te noemen:
•	 Bij uitgaven voor voorzieningen van politiek ambtsdragers gaat het uitsluitend om 

functionele kosten om het ambt te kunnen vervullen. Er moet een directe relatie zijn 
tussen de uitgave en de taken van een gemeente, provincie of waterschap. 

•	 De functionaliteit van de uitgave moet aantoonbaar zijn of ten minste aannemelijk 
worden gemaakt. 

•	 Als met de uitgave geen duidelijk belang van de gemeente, provincie of het 
waterschap is gediend, blijven de kosten voor eigen rekening. 

•	 Kosten die een bestuurder uit hoofde van een (q.q.-)nevenfunctie maakt, worden 
vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. 

•	 Voorzieningen en bestuurskosten worden zo veel mogelijk direct door het 
bestuursorgaan zelf betaald. De bestuurder dient alleen bij hoge uitzondering zelf een 
declaratie in. 
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•	 Bestuurders dienen verantwoord om te gaan met publieke middelen. Verantwoording 
van kosten – en openheid daarover – is essentieel. Daarbij moet altijd worden 
beoordeeld of de uitgave in hoogte of soort ook in de openbaarheid kan worden 
gemotiveerd. Soberheid is en blijft de norm. 

Vergoedingen voor voorzieningen voor politiek ambtsdragers moeten – als hiervóór 
aangegeven - voor alles transparant zijn. Een heldere verantwoording van de uitgaven is 
van groot belang. Daarom moet de financiële en administratieve organisatie zo zijn 
ingericht dat er vertrouwen kan bestaan in de juistheid en rechtmatigheid van de 
uitgaven. Ook zijn er procedures nodig over de wijze waarop functionele uitgaven 
rechtstreeks in rekening worden gebracht of worden gedeclareerd. 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de soorten kosten van voorzieningen voor politiek 
ambtsdragers. Onderstaande indeling is van belang om af te kunnen wegen of 
verstrekkingen en voorzieningen kunnen worden vergoed of voor eigen rekening 
moeten blijven: 
•	 bedrijfsvoeringskosten (5.2);
•	 bestuurskosten (5.3);
•	 kosten die voor eigen rekening blijven en waarvoor een vaste onkostenvergoeding 

wordt verstrekt (5.4).

De inhoud van deze paragrafen wordt samengevat in een schema van kosten en 
vergoedingen (5.5), gevolgd door de betalingswijze (5.6). Aan het slot staan de 
aanbevelingen (5.7). 

5.2 Bedrijfsvoeringskosten

Bedrijfsvoeringskosten betreffen de voorzieningen die een politiek ambtsdrager nodig 
heeft om zijn werk te kunnen doen. Het zijn voorzieningen die vanuit de begroting 
worden gefinancierd of in bruikleen ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden zijn de 
werkkamer, het meubilair, ICT-apparatuur en -toepassingen, ondersteunend personeel, 
koffie/thee, contributies, abonnementen op het werkadres, vakliteratuur en beveiliging. 
Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om dergelijke overheids-voorzieningen en 
eigendommen te gebruiken voor privédoeleinden. Het is dan ook niet toegestaan om 
voor rekening van gemeente, provincie of waterschap bijvoorbeeld kantinepersoneel in te 
zetten voor privéfeestjes, de technische dienst voor reparaties aan het eigen huis of de 
plantsoenendienst voor het tuinonderhoud.

Bij twijfel of iets van de laatstgenoemde voorbeelden wel of niet functioneel is, zullen 
vooraf afspraken gemaakt moeten worden in het college als het om dagelijkse 
bestuurders gaat, of het volksvertegenwoordigend orgaan als het om de gekozen 
bestuurders gaat.
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5.3 Bestuurskosten

Bestuurskosten vloeien voort uit de uitoefening van het ambt; het zijn zogenoemde 
ambtsgerelateerde kosten. Voorbeelden zijn beveiliging en een dienstauto. De hoogte 
van de vergoedingen voor bestuurskosten is vaak precies vastgelegd. Een voorbeeld is 
een verhuiskostenvergoeding voor burgemeesters en wethouders met een verhuisplicht. 

De soorten bestuurskosten zijn:
•	 algemene bestuurskosten (5.3.1); voor deze categorie moet altijd een afweging 

worden gemaakt of deze kosten of voorzieningen voor eigen rekening moeten blijven 
dan wel uit de begroting van het bestuursorgaan kunnen worden betaald. 

•	 specifiek geregelde bestuurskosten (5.3.2); de verstrekking van deze bestuurskosten is 
strak gereguleerd en genormeerd en de hoogte van de vergoeding of verstrekking is 
in de regelgeving vastgelegd. 

5.3.1  Algemene bestuurskosten

Algemene bestuurskosten betreffen voorzieningen die aan het ambt verbonden zijn en 
een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn 
ze onmisbaar voor het functioneren van de ambtsdrager. Het gaat hierbij vooral om 
voorzieningen als reis- en verblijfvoorzieningen, beveiliging buiten de organisatie, 
cursussen, opleidingen en congressen, en functionele lunches en diners buitenshuis. 

De meest voorkomende algemene bestuurskosten, die dus door het bestuursorgaan 
worden vergoed, zijn:
•	 Kosten	van	de	landelijke	beroepsverenigingen	zoals	het	Nederlands	Genootschap	van	

Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Raadsleden. 
Professionalsering van het ambt en intercollegiale afstemming zijn van belang voor 
de kwaliteit van het lokale bestuur. Alle overige contributies en lidmaatschappen zijn 
voor eigen rekening. 

•	 Collectieve	verzekeringen	voor	bestuurders,	tijdens	de	uitoefening	van	de	functie,	
zoals een collectieve ongevallenverzekering. 

•	 Kosten	voor	deelname	aan	congressen	en	opleidingen15. Afweging hierbij is de 
relevantie van de opleiding voor de functie, het tijdsbeslag, het tijdstip (niet meer 
vergoeden wanneer het einde van de zittingstermijn in zicht komt), de hoogte van de 
kosten en de verdeling hiervan. 

15 Gezien de aard en duur van het ambt liggen voor gedeputeerden, wethouders en dagelijks-bestuursleden opleidingen die 
gericht zijn op het persoonlijk functioneren in het ambt, meer voor de hand. Voor CdK’s, burgemeesters en voorzitters van 
waterschappen zijn ook loopbaangerichte opleidingen mogelijk.
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Dienstreizen buitenland
Een buitenlandse reis valt onder de algemene bestuurskosten, op voorwaarde dat de reis 
een functioneel karakter heeft. Van belang is dat daarover in alle openheid vooraf 
besluitvorming plaatsvindt en dat achteraf verantwoording wordt afgelegd. Buitenlandse 
dienstreizen liggen onder een vergrootglas. Bij de afweging is het van belang het tijdstip, 
het tijdsbeslag en de omvang van de delegatie er bij te betrekken. Is het bijvoorbeeld voor 
de hand liggend met het voltallige college een buitenlandse dienstreis naar een 
sportevenement te maken? Is er, ook als het een individueel collegelid betreft, een 
functioneel belang verbonden aan het bezoek? Aanbevolen wordt dat het college of 
dagelijks bestuur steeds expliciet een beslissing neemt over eventuele buitenlandse 
reizen en daarvan in detail melding maakt aan Staten, raad of algemeen bestuur. 

Is de functionaliteit van de reis aangetoond, dan horen de redelijk gemaakte reis- en 
verblijfkosten (inclusief eventuele benodigde vaccinaties vooraf) voor rekening te komen 
van de gemeente, provincie of het waterschap. Kan de functionaliteit niet worden 
aangetoond, dan komen de kosten voor eigen rekening.

Bekostiging, geheel of gedeeltelijk, van buitenlandse reizen door derden wordt in 
beginsel afgewezen. Soms hoeft dit echter geen bezwaar te zijn, bijvoorbeeld bij de 
uitnodiging voor een bezoek aan een partnergemeente. Openheid hierover is wel een 
voorwaarde. 

Het is van belang om afspraken te maken over gedragsregels in verband met 
buitenlandse reizen, zoals over meereizende partners en verlenging van de reisduur. De 
lijn is dat meereizen van partners, mits vooraf gemeld, onder nader te bepalen 
voorwaarden is toegestaan, maar dat de kosten geheel voor eigen rekening komen. De 
kosten kunnen alleen voor rekening van het bestuursorgaan komen als de aanwezigheid 
van de partner tijdens de reis noodzakelijk is voor de behartiging van het 
overheidsbelang. Een andere uitzondering is als de partner expliciet door de buitenlandse 
gastheer/-vrouw is uitgenodigd.

Verlenging van de reisduur voor privédoeleinden, is af te raden. Mocht verlenging zich 
echter bij uitzondering voordoen, dan is melding vooraf gewenst. De extra reis- en 
verblijfkosten komen in dat geval uiteraard geheel voor eigen rekening. Als richtlijn kan 
de regel worden gehanteerd die bij de rijksoverheid geldt: een buitenlandse reis mag met 
maximaal 72 uur privétijd op eigen kosten worden verlengd.
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5.3.2 Specifiek geregelde bestuurskosten

Voor politiek ambtsdragers zijn in wet- en regelgeving bepaalde voorzieningen specifiek 
geregeld. Te denken valt aan verhuiskosten, vergoeding tijdelijke woonruimte en reis- en 
verblijfkosten. Regel is dat declarabele kosten met bewijsstukken moeten worden 
aangetoond. Voor de dienstauto geldt een apart besluit, zie elders in deze paragraaf. 

ICT-voorzieningen voor thuis (aansluitingen, abonnementen, vervangingen, apparatuur, 
software e.d.) worden, voor zover functioneel, op grond van de geldende 
rechtspositiebesluiten beschikbaar gesteld. Ook is het mogelijk een vergoeding te geven 
voor het zakelijk gebruik of de aanschaf van een eigen ICT-voorziening. 

Dienstauto
Met het gebruik van een dienstauto moet het zakelijk belang van de gemeente, de 
provincie of het waterschap zijn gediend. De dienstauto is niet bedoeld voor privégebruik. 
Bij de aanschaf en het gebruik ervan past de al eerder genoemde soberheid, inclusief een 
openbare aanbesteding. Punt van overweging is daarbij of voor elke bestuurder 
afzonderlijk een dienstauto beschikbaar moet zijn. 

De fiscus legt een bijtelling op voor gebruik van de dienstauto bij niet- ambtsgebonden 
nevenfuncties 16. Dit is ongeacht of de bestuurder voor deze nevenfunctie toestemming 
heeft van het bestuursorgaan. Daarom kunnen provincies, gemeenten en waterschappen, 
op grond van een specifiek besluit, een compensatie bieden als politiek ambtsdragers 
inkomstenbelasting moeten betalen voor het niet-ambtsgebonden zakelijk gebruik van 
hun dienstauto.

5.4 Kosten die voor eigen rekening blijven

Politiek ambtsdragers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding voor 
voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn, noch zuiver privé. Omdat ze toch een 
functioneel element bevatten, worden dergelijke voorzieningen wel vergoed. De 
ambtsdrager moet deze kosten zelf betalen uit de toelage/ onkostenvergoeding. 

16 Ritten ten behoeve van een politieke partij en ritten voor onbezoldigde commissies en functies van de VNG, IPO en Unie van 
Waterschappen, worden fiscaal als zakelijk aangemerkt. Een burgemeester bijvoorbeeld vervult een dergelijke functie omdat 
zijn gemeente lid is van de VNG; de bestuursfunctie wordt door de functionaris van de gemeente uitgevoerd. Ook de kring 
waaruit bestuurders van de VNG blijkens de statuten moeten voortkomen, geeft een aanknopingspunt voor dat standpunt.
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De hoogte van de onkostenvergoeding is gebaseerd op gemiddelde uitgaven en is 
vastgelegd in de rechtspositiebesluiten17. Wanneer de uitgaven uitstijgen boven de vaste 
toelage per maand kunnen deze niet alsnog worden gedeclareerd bij de provincie, 
gemeente of het waterschap. 

De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor de volgende kostencomponenten:
•	 representatie;
•	 vakliteratuur;
•	 excursies;
•	 bureaukosten, porti;
•	 contributies, lidmaatschappen;
•	 ontvangsten thuis;
•	 zakelijke giften.

Deze kostencomponenten zijn niet uitputtend. Daarnaast zijn er uit de uitvoeringspraktijk 
nog andere kosten naar voren gekomen die ook voor eigen rekening moeten blijven. 
Voorbeelden zijn:
•	 individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, drankjes);
•	 fooien in Nederland;
•	 verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s;
•	 gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven voor  

persoonlijke verzorging;
•	 activiteiten van partijgenootschappelijke aard;
•	 abonnementen op kranten en tijdschriften en vakliteratuur die thuis  

worden ontvangen;
•	 contributies van verenigingen en regionale beroepsverbanden (met uitzondering van 

landelijke beroepsverenigingen met een professionaliseringsdoelstelling die vallen 
onder de bestuurskosten);

•	 representatieve aanpassingen aan de eigen woning en representatieve  
ontvangsten thuis.

17 Leden van het algemeen bestuur van een waterschap ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Zij kunnen hun reis- en 
telefoonkosten declareren bij het waterschap
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5.5 Vergoedingenoverzicht onkosten 

Bedrijfsvoeringskosten Bestuurskosten Kosten voor eigen rekening 

Werkplek zoals bureau, meubilair Verhuiskosten 
Attenties en cadeaus voor naaste 
ondersteunende medewerkers

Inrichting werkkamer

Ondersteunend personeel 
(secretaresse, bode, chauffeur) 

Vergoeding tijdelijke woonruimte 
Uitgaven voor persoonlijke 
verzorging

Beveiliging werkplek Compensatie bijtelling dienstauto 

Aanpassingen werkplek in 
verband met 
arbeidsomstandigheden

ICT thuis (aansluiting, 
abonnementen, hard- en 
software) 

Kleding (huur/aanschaf/reiniging)

ICT op de werkplek
Reis- en verblijfkosten binnen- en 
buitenland (met inbegrip van 
benodigde vaccinaties) 

Miniaturen van onderscheidingen 
inclusief bevestiging op het 
kostuum 

Mobiele telefoon/pda 
Functionele consumpties, lunches 
en diners (uitsluitend in het 
buitenland inclusief de fooien)

Individuele consumpties buiten de 
werkplek 

Kantoorbenodigdheden 
Deelname aan congressen, 
cursussen en opleidingen

Alle partijpolitieke kosten zoals 
onderhoud politiek netwerk en 
bezoek partijgenootschappelijke 
bijeenkomsten inclusief reis- en 
verblijfkosten 

Ontvangsten delegaties, 
werklunches en –diners en 
functionele borrels op de 
werkplek

Abonnementen en vakliteratuur op 
de werkplek 

Ontvangsten zakelijke relatie thuis 

Verzekeren of vergoeden schade 
(door diefstal, verlies of 
beschadiging) aan persoonlijke 
eigendommen ontstaan tijdens 
de ambtsvervulling

Lidmaatschap landelijke 
beroepsvereniging met 
professionaliseringsoogmerk 

Contributies overige 
beroepsverenigingen

Jaarlijkse bijdrage zakelijke 
creditcard

Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij 
jubilea, openingen 

Verkeersboetes

Wisselkosten buitenlandse valuta Fooien (in Nederland)*

Pilotenkoffer voor vervoer van 
stukken

Persoonlijke schrijfwaren en 
benodigdheden zoals vulpen of 
aktetas 
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Bedrijfsvoeringskosten Bestuurskosten Kosten voor eigen rekening 

Pantryvoorziening (koffie/thee)
Representatieve aanpassingen aan 
de woning

Catering, maaltijden op de 
werkplek**

Inrichting werkkamer/ 
ontvangstruimte thuis

Abonnementen kranten en 
tijdschriften thuis

Visitekaartjes
Individuele consumpties buiten de 
werkplek

Bijeenkomsten voor strategie-
ontwikkeling organisatie

Relatiegeschenken (mits 
functioneel verstrekt voor een 
externe) 

Persoonlijke relatiegeschenken 

Kerstkaarten

Functionele persoonlijke website 
of weblog 

* In Nederland is een fooi een persoonlijke blijk van waardering voor de geboden service. In het 

buitenland vormt een fooi vaak een substantieel deel van de beloning van personeel en is daarmee 

niet onderhevig aan een persoonlijk oordeel over de serviceverlening. Alleen bij buitenlandse 

dienstreizen komt de fooi voor rekening van het bestuursorgaan, als onderdeel van de 

bestuurskosten. 

** Fiscaal wordt lunch of diner op de vaste werkplek (betreft bestuurders) gezien als een maaltijd 

met een bijkomstig zakelijk karakter. De waarde in het economische verkeer van zulke maaltijden is 

belast. De inhoudingsplichtige wordt bij maaltijdverstrekking op de werkplek via de eindheffing 

aangeslagen. Daarbij kan worden uitgegaan van een fictief bedrag.

5.6 Betalingswijze voorzieningen van bestuurders

Voorzieningen voor bestuurders worden bij voorkeur rechtstreeks door het 
bestuursorgaan voldaan. Het indienen van declaraties dient zoveel mogelijk te worden 
vermeden. Voorzieningen kunnen op de volgende manieren worden betaald, in volgorde 
van voorkeur:
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Rechtstreeks ten laste van het bestuursorgaan
Zaken die direct verband houden met de werkplek worden op dezelfde wijze als geldt 
voor ambtenaren, door de gemeente, provincie of waterschap in bruikleen ter 
beschikking gesteld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen direct voor rekening van 
de organisatie, zonder tussenkomst van de politiek ambtsdrager. De kosten maken 
integraal deel uit van de bedrijfsvoering. De rechtspositieregelingen bevatten regels over 
de wijze waarop apparatuur ter beschikking wordt gesteld dan wel wordt vergoed, en 
over de voorzieningen in verband met de fiscale aspecten van het privégebruik. 

Rechtstreekse betaling via facturen
Bij betaalbaarstelling aan de hand van facturen, worden kosten direct in rekening 
gebracht bij het bestuursorgaan. Dit gebeurt dus zonder een ‘voorfinanciering’ uit de 
privérekening van de individuele politieke ambtsdrager. Voor gefactureerde kosten geldt 
hetzelfde als voor andere kosten: uitsluitend functionele kosten worden vergoed, en 
alleen als ze buiten de (vaste) vergoeding18 vallen. 

Voor dienstreizen wordt zoveel mogelijk alles rechtstreeks betaald door de organisatie, 
ook voor de meereizende ambtenaar. Het gaat dan om de reis, de eventuele benodigde 
vaccinaties, het verblijf, de consumpties en aankopen die van functionele aard zijn (zoals 
relatiegeschenken). 

Creditcards 
Een creditcard is een betaalmiddel en geen voorziening. Dat betekent dat vereisten voor 
de verrekening van functionele uitgaven onverkort van toepassing zijn. 

Het gebruik van een creditcard op naam van de provincie, gemeente of waterschap heeft 
nadelen. Door het gebruiksgemak van dit betaalmiddel loopt de ambtsdrager het risico 
dat achteraf de functionaliteit van de uitgave niet afdoende duidelijk kan worden 
gemaakt. Dit zal hij dan ook moeten aantonen, terwijl ook een rekening of factuur moet 
worden overlegd. Een creditcardafschrift alleen, is niet voldoende om de functionaliteit 
van de uitgave aan te tonen. 

Het gebruik van een creditcard voor het binnenland dient beperkt te blijven. Bij 
buitenlandse reizen kan wel gebruik worden gemaakt van een creditcard. 

Declaraties
De politiek ambtsdrager betaalt in eerste instantie een uitgave uit eigen middelen en 
verzoekt dan om terugbetaling van het bedrag via een declaratie. Grote 
terughoudendheid is hierbij geboden, omdat het uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk 
uitgaven door de bestuurder zelf worden gedaan. Geldstromen tussen de zakelijke 
rekeningen van provincie, gemeente of waterschap en de persoonlijke rekening van de 

18 Burgemeesters ontvangen bijvoorbeeld een vaste vergoeding per maand voor dienstreizen met de eigen auto binnen de 
eigen gemeente. Bij een vaste vergoeding kan niet ook nog aanvullend per kilometer binnen de eigen gemeente worden 
gedeclareerd.
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bestuurder, maken een zwaardere controle op de uitgaven noodzakelijk. 
Het indienen van declaraties is soms onvermijdelijk. Zo is het in het buitenland vaak niet 
mogelijk dat een provincie, gemeente of waterschap rechtstreeks de factuur betaalt. De 
afwikkeling van declaraties moet dan wel zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In de 
rechtspositieregelingen staat dat moet worden gedeclareerd onder overlegging van 
bewijsstukken. Ook hier geldt weer de basisregel: het moet gaan om functionele kosten, 
en ze mogen niet vallen onder de (vaste) vergoeding. 

5.7 Aanbevelingen

1. In het algemeen geldt: werk aan een open cultuur en een transparante 
verantwoording van publieke middelen. Daarbij kan ook worden gedacht aan 
het zelf actief openbaar maken van gemaakte onkosten, bijvoorbeeld via 
internet. 

2. Stel een regeling en administratieve procedure vast voor de afrekening van 
bestuurlijke uitgaven en voor indiening en afwikkeling van declaraties. Stel 
hierbij standaardformulieren vast. Stel ook een regeling vast voor het gebruik 
van creditcards. Kortom: zorg voor een heldere administratieve procedure en 
leg afspraken vast. 

3. Stel een regeling vast voor het gebruik van eigendommen en voorzieningen van 
de gemeente, provincie of het waterschap. Bepaal dat privégebruik niet is 
toegestaan, uitgezonderd de bij verordening geregelde voorzieningen.  

4. Leg vast welke uitgaven wel en niet declarabel zijn. Dit kan worden vastgelegd 
in een gedragscode en in de vergoedingsregelingen voor functionele uitgaven 
bij gemeenten, provincies of waterschappen. Bepaal dat de uitgaven moeten 
worden gespecificeerd, zowel bij declaratie als bij rechtstreekse facturering. 

5. Laat de accountants bij hun jaarlijkse controle, ook periodiek een gericht 
onderzoek doen naar de rechtmatigheid van bestuurlijke uitgaven. Zorg voor 
een sluitend systeem van rekening en verantwoording.  

6. Zorg bij iedere buitenlandse reis voor expliciete besluitvorming vooraf en een 
heldere verantwoording achteraf. Informeer het algemeen bestuur.  

7. Leg gedragsregels voor buitenlandse reizen (meereizen partner en verlenging 
reisduur) vast in een collegebesluit, verordening of gedragscode. In die 
gedragsregels wordt ten minste voldaan aan wat daarover hierboven is gesteld.
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6. Inkopen en aanbesteden 
6.1 Kwetsbaar voor schending integriteit

Inkopen en aanbesteden is kwetsbaar voor schending van integriteit, vooral omdat er  
vaak grote bedragen mee gemoeid zijn. De bouwfraude is hier een voorbeeld van. Na het 
onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie is daarom een eenduidig, wettelijk  
kader vastgesteld voor overheidsaanbestedingen19. Dit geldt ook voor het verkeer met 
semi-overheidsinstellingen, of van overheden onderling.

19 De Europese aanbestedingsrichtlijn wordt in Nederland toegepast op basis van de Aanbestedingswet 2012. 
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6.2 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Gezien de genoemde kwetsbaarheid dient elke overheid een inkoop- en 
aanbestedingsbeleid te ontwikkelen waaraan besluiten kunnen worden getoetst, onder 
andere op integriteit. Zo’n beleid zorgt voor transparantie, objectiviteit en non-
discriminatie (zie ook paragraaf 6.3, Regelgeving). 
Om te beginnen moet een overheidsorganisatie openbaar maken dat zij iets wil 
aanbesteden, zodat gegadigden hun interesse kunnen tonen. Aanbestedingen die een 
bepaald bedrag te boven gaan, moeten Europees worden aanbesteed. Gemeenten, 
provincies en waterschappen zullen daar al snel tegen aan lopen. Door vervolgens heldere 
criteria toe te passen bij het gunnen van overheidsopdrachten, kunnen offertes objectief 
met elkaar worden vergeleken. Zo is het voor aanbestedende overheidsdiensten ook 
moeilijker om subjectieve voorkeuren een rol te laten spelen. 

Achteraf moeten alle inkoop- en aanbestedingshandelingen kunnen worden 
verantwoord. Binnen de accountantscontrole wordt getoetst of zowel de eigen 
procedures zijn nageleefd, als de Europese en nationale aanbestedingsregels. Bovendien 
kan ook de rekenkamer nog beoordelen of de regels in acht zijn genomen. 
 

6.3 Regelgeving 

De regels voor inkoop en aanbesteding moeten passen binnen de Europese 
aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Dat betekent dat de volgende beginselen gelden bij de 
gunning van overheidsopdrachten: 
•	 gelijke	behandeling;
•	 non-discriminatie;
•	 proportionaliteit;
•	 transparantie.	

Verder noemt de richtlijn drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Zijn de 
opdrachten hoger dan het drempelbedrag, dan moeten ze openbaar worden aanbesteed, 
zodat iedereen binnen de EU kan inschrijven. De drempelbedragen zijn:
•	 voor	werken	€	5.000.000;
•	 voor	diensten	en	leveringen	aan	de	rijksoverheid	€	130.000;
•	 voor	diensten	en	leveringen	aan	decentrale	overheden	€	200.000.	
Deze bedragen worden eens in de twee jaar geactualiseerd. De laatste wijziging is 
ingegaan op 1 januari 2012.
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Thans is de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Overheidsorganisaties moeten ook voor 
aanbestedingen onder de Europese drempel, ‘eigen’ drempelbedragen vaststellen. Deze 
drempelbedragen moeten zijn gebaseerd op de Gids Proportionaliteit. Doorgaans worden 
die gehanteerd voor:
•	 nationaal	aanbesteden;
•	 meervoudig	onderhands	aanbesteden	(er	worden	meerdere	offertes	gevraagd);
•	 enkelvoudig	aanbesteden	(‘gunning	uit	de	hand’,	waarbij	één	aanbieder	een	aanbod	

mag doen). 

6.4 Belangenverstrengeling en beïnvloeding 

Elke fase van een aanbesteding kent zijn eigen integriteitsrisico’s. Bij de start kan het 
bijvoorbeeld gebeuren dat een bedrijf wordt betrokken bij de opdrachtformulering en 
daarop vervolgens een offerte uitbrengt. In feite schrijft het bedrijf hiermee zijn eigen 
bestek. Dat is onwenselijk. 

Bij de aanbesteding zelf is er het risico dat de opdracht wordt verstrekt vanwege 
persoonlijke belangen van de bestuurder of diens familie of vrienden. 
Voorbeelden hiervan zijn:
•	 een	bedrijf	waaraan	een	volksvertegenwoordiger	of	bestuurder	via	persoonlijke	of	

zakelijke banden is verbonden, neemt een opdracht aan van die gemeente, provincie 
of dat waterschap20;

•	 een	volksvertegenwoordiger	of	bestuurder	heeft	een	nevenfunctie	bij	een	van	de	
meedingende bedrijven, zoals directeur of commissaris. 

Een persoonlijk belang hoeft echter niet per definitie een financieel of een direct eigen 
belang te zijn. Zo kan een wethouder of gedeputeerde familie- of vriendschaps-
betrekkingen hebben bij een aanbieder van diensten. Tegelijkertijd hoeft dit op zich geen 
reden te zijn om een opdracht te verlenen of te weigeren. De uitgangspunten van 
objectiviteit, transparantie en non-discriminatie gelden ook voor bevriende aanbieders. 
Hun aanbod zal op dezelfde zorgvuldige wijze moeten worden beoordeeld. Komen zij als 
beste uit de bus, dan is er geen reden om hun de opdracht te onthouden. In dat geval kan 
immers worden aangetoond dat van bevoordeling geen sprake is en dat de procedures 
van het aanbestedingsbeleid zijn gevolgd. 

De Modelgedragscode schrijft voor dat een politiek ambtsdrager niet meebesluit over de 
opdracht als hij familie- of vriendschapsbanden heeft met een van de aanbieders. Bij 
twijfel over de betrekkingen tussen een bestuurder en een aanbieder is alertheid 
geboden. Melding vooraf aan het dagelijks bestuur is in elk geval aan te bevelen.

20 Zie paragraaf 2.3
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De aanbesteding kan ook worden beïnvloed door diensten of geschenken aan te bieden 
aan de politiek ambtsdragers, of door mee te betalen aan dienstreizen21. Het algemene 
uitgangspunt is dat niets mag worden aangenomen dat kennelijk tot doel heeft om de 
politiek ambtsdrager bij zijn keuze te beïnvloeden22. Die moet vanuit een onafhankelijke 
positie zijn keuze kunnen maken en het product of de dienst kunnen beoordelen. In de 
Modelgedragscode staat hierover dat in onderhandelingssituaties geschenken van 
betrokken relaties worden geweigerd. 

De Oeso beschikt over een handleiding, de ‘OECD Principles for Integrity in Public 
Procurement’ (2009). Deze handleiding behandelt integriteitsbeginselen die van 
toepassing zijn gedurende de gehele inkoopcyclus, vanaf de marktverkenning tot en met 
het contractmanagement.

6.5 Integriteit van ondernemers; de wet Bibob 

Een overheid moet actief uitdragen dat haar inkoop- en aanbestedingsbeleid transparant, 
non-discriminatoir en objectief is. Dit maakt het lastig voor zakenpartners om zich 
niet-integer op te stellen in het aanbestedingsproces. Om te voorkomen dat de overheid 
met criminele elementen betrekkingen aangaat, is er de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Op basis hiervan kan de 
integriteit van ondernemers worden gecontroleerd en indien nodig worden besloten om 
gegadigden voor een overheidsopdracht uit te sluiten. Daarnaast leggen diverse sectoren 
van bedrijven, sinds de parlementaire enquête bouwnijverheid, via zelfregulering steeds 
meer nadruk op integriteit. 

21 Zie hoofdstuk 4
22 Zie hoofdstuk 2
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6.6 Aanbevelingen 

1. Vermijd integriteitsrisico’s door een eenduidig beleid vast te stellen met spelregels 
voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten.  

2. Zorg binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor transparantie, objectiviteit en 
non-discriminatie. Waarborg dit in alle fasen van de aanbesteding.  

3. Formuleer geschiktheidseisen of selectiecriteria bij de aanbesteding en beoordeel 
inschrijvers daarop.  

4. Tref maatregelen om te voorkomen dat zaken worden gedaan met niet-integere 
opdrachtnemers.  

5. Zorg voor een helder beslismodel om te kunnen vaststellen in welke situatie voor 
welke vorm van aanbesteden wordt gekozen.  

6. Leg achteraf openbaar verantwoording af over de wijze waarop de inkoop- en 
aanbestedingsprocedures zijn verlopen. 

7. Voor meer informatie over inkopen en aanbesteden door overheden: raadpleeg de 
website van expertisecentrum PIANOo, www.pianoo.nl, en de OECD Principles for 
Integrity in Public Procurement.
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7 Financiële functie 
7.1 Transparantie, controle en verantwoording van uitgaven 

Een heldere regeling van de financiële functie is een basisvoorwaarde om een 
overheidsorganisatie integer te laten functioneren. Daarom is aan de financiële functie 
een apart hoofdstuk gewijd. Het beschrijft de momenten waarop de politiek ambtsdrager 
extra alert moet zijn en een belangrijke rol heeft te vervullen bij de toetsing van de 
uitgaven. Vanwege deze opzet zijn geen aparte aanbevelingen meer toegevoegd.



62

Een integere overheid staat voor een juiste besteding van publieke middelen. Daarbij zijn 
transparantie, controle en verantwoording van groot belang. De Gemeente- , Provincie- 
en Waterschapswet bevatten daarom een procedure voor zowel het financieel beheer als 
de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Daarbij horen ook voorzieningen om 
zowel te kunnen nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, 
als om de rechtmatigheid van de financiële-beheershandelingen te kunnen toetsen. Te 
denken valt aan de accountantscontrole en de rekenkamer(functie). In dit gehele proces 
stellen de raad, de Staten en het algemeen bestuur de kaders vast. 
 

7.2 Financiële verordening(en) 

De uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van 
de financiële organisatie worden bij verordening vastgesteld. Dat is voorgeschreven in 
hoofdstuk IV van de Gemeentewet, hoofdstuk XIV van de Provinciewet en hoofdstuk XV 
van de Waterschapswet. In de verordening worden kaders gegeven voor de inrichting van 
de (financiële) administratie en organisatie. Ook staan er regels in over kwetsbare 
activiteiten en handelingen. Voorbeelden zijn inkoop en aanbesteding, subsidie- en 
steunverlening, en het aantrekken van geld. 

7.3 De jaarrekening

De verantwoording over het gevoerde beleid bestaat uit de jaarrekening, de 
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De relevante 
regelgeving staat in hoofdstuk XIII van de Gemeentewet en de Provinciewet, en de 
hoofdstukken XIV en XV van de Waterschapswet. 

De jaarrekening wordt besproken in respectievelijk raad, Staten en algemeen bestuur. 
Deze beraadslaging heeft tot doel: 
•	 nagaan	of	het	financiële	beheer	rechtmatig	en	doelmatig	is	geweest;
•	 (politiek)	evalueren	van	het	gevoerde	financiële	beleid.

Het besluit tot vaststelling van de rekening ontlast college, Gedeputeerde Staten en 
dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financiële beheer. Een 
uitzondering daarop zijn later gebleken onrechtmatigheden, die bijvoorbeeld aan het licht 
komen in een gerechtelijke procedure. Aan de hand van de jaarrekening wordt décharge 
aan het bestuur verleend. Met de jaarrekening en het jaarverslag legt het bestuur ook 
verantwoording af aan de burgers.
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7.4 De accountantscontrole23

De accountantscontrole richt zich op:
•	  de betrouwbaarheid van de jaarrekening;
•	  de rechtmatigheid van de financiële-beheershandelingen: of volgens de  

wet- en regelgeving is gehandeld. Een voorbeeld is het misbruik en oneigenlijk 
gebruik van regelingen. 

De accountant is een onafhankelijk controleur; hij werkt voor en in opdracht van raad, 
Staten en algemeen bestuur. Een oordeel over de wijze waarop het bestuur het beheer 
heeft gevoerd, wordt nadrukkelijk niet door de accountant geveld. Dit is een politiek 
oordeel en hoort thuis bij raad, Staten en algemeen bestuur.

Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en de verordeningen van de 
waterschappen bevatten minimale normen voor de controle. In de financiële 
verordeningen kunnen scherpere normen worden gesteld. 

De accountantsverklaring gaat vergezeld van een verslag van bevindingen. In dit verslag 
beoordeelt de accountant of het financiële beheer en de financiële organisatie zo zijn 
ingericht, dat een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk is. Daarnaast 
rapporteert de accountant in het verslag onder meer over onrechtmatigheden in de 
jaarrekening. De accountant heeft dus een belangrijke rol bij de bewaking van dit deel van 
het integriteitsbeleid. 

Een goedkeurende verklaring van de accountant betekent overigens niet dat de 
verantwoording in het geheel niet afwijkt van de gestelde eisen. Een accountant 
controleert dus niet ieder bonnetje of iedere financiële handeling. Voor politiek gevoelige 
onderdelen zoals aanbestedingen, risicovolle projecten of declaraties van bestuurders 
kan een aangescherpte controle worden afgesproken.

7.5 Rekenkamer 

Een rekenkamer (of rekenkamercommissie) kan een belangrijke rol spelen in het 
doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden van middelen en kan daarmee ook 
bijdragen aan de kwaliteit van het integriteitsbeleid. De rekenkamer heeft de 
bevoegdheid om bij diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die 
nodig zijn voor een onderzoek. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen hij 
onderzoekt. Ook kunnen de raad, Staten en algemeen bestuur vragen om een onderzoek. 
De rekenkamer legt zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in openbare 
rapporten. 

23 Accountantscontrole is voorgeschreven in de artikelen 213 Gemeentewet, 217 Provinciewet,109 Waterschapswet. 



64

8



8 De organisatie van het  
 integriteitsbeleid:  
 enkele aanbevelingen 

Dat een integriteitsbeleid voor politiek ambtsdragers van belang is, is duidelijk geworden 
uit de voorgaande hoofdstukken. Een blauwdruk van een integriteitsbeleid is niet te 
geven. Uiteraard moeten de te nemen maatregelen passen bij de eigen 
organisatiestructuur en -cultuur en zullen ze dus niet overal dezelfde zijn. Hoe kunnen 
overheden nu zo’n beleid in hun eigen organisatie toch handen en voeten geven? Dit 
laatste hoofdstuk bevat daartoe een aantal aanbevelingen. 
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1. Kies bij de organisatie van het integriteitsbeleid voor een systematische aanpak die is 
afgestemd op de eigen organisatiestructuur en -cultuur. Concreet betekent dit, dat 
moet worden aangesloten bij de beleidscyclus van de eigen organisatie: ontwikkelen, 
implementeren, uitvoeren, meten en verbeteren, beoordelen en bijstellen. 

2. Maak het integriteitsbeleid onderdeel van een samenhangend geheel van openbare 
gedragsregels en procedures. Deze maken het overheidshandelen transparant en 
controleerbaar. Dat betekent: 

 a. duidelijke normen en waarden, vastgelegd in openbare (gedrags)regels; 
 b. een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 c. controleerbaarheid van de macht door:
  i. transparante besluitvormingsprocedures;
  ii. regels over rekening en verantwoording in openbaarheid.

3. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun kandidaten voor 
bestuursfuncties, dus ook voor een toets op integriteit. Het is dan ook een 
aanbeveling dat de partijen deze toets vóór de benoeming uitvoeren.  

4. Wethouders, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap, 
worden benoemd door respectievelijk raad, Staten of algemeen bestuur. Deze 
organen moeten bij de benoeming meewegen of er integriteitsrisico’s zijn. Zij moeten 
dat doen aan de hand van heldere en objectieve criteria. De kandidaten kunnen 
worden beoordeeld op:

  i. wettelijke benoembaarheidsvereisten;
  ii. nevenfuncties;
  iii. onverenigbare functies;
  iv. verboden handelingen;
  v. de gedragscode voor politiek ambtsdragers;
  vi. een eventueel strafrechtelijk verleden. Daartoe kan de kandidaten worden 
   gevraagd om een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Dit kan 
   overigens slechts op vrijwillige basis, omdat hiervoor geen wettelijke 
   verplichting bestaat. 

5. Het is aan te bevelen om uit de raad, Staten of het algemeen bestuur van het 
waterschap een breed samengestelde commissie samen te stellen die de 
benoembaarheid van de kandidaten onderzoekt. De kandidaten leveren de 
commissie alle relevante informatie aan en kunnen door de commissie worden 
gehoord. De commissie brengt een schriftelijk beargumenteerd advies uit waarna de 
raad, de Staten of het algemeen bestuur van het waterschap beslist over de toelating. 

6. Bied politiek ambtsdragers de mogelijkheid om de risico’s waar zij door 
nevenfuncties, financiële belangen en dergelijke mee te maken kunnen krijgen, door 
een organisatie op voorhand te laten beoordelen.
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7. Maak integriteit tot een onderwerp dat regelmatig terugkeert op de politieke agenda. 
Voor ambtelijke integriteit is dit al voorgeschreven24. Het integriteitsbeleid voor 
politiek ambtsdragers zou ten minste eenmaal per jaar in de gemeenteraad, 
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van een waterschap moeten worden 
geëvalueerd, waarbij wordt beoordeeld of een bijstelling van het beleid gewenst is. 
Dit sluit ook goed aan bij de jaarlijkse rapportageplicht van het bevoegd gezag aan de 
volksvertegenwoordiging25.  

8. Het is nuttig om een vertrouwenspersoon aan te wijzen bij wie individuele politiek 
ambtsdragers terecht kunnen. Daarbij kan worden gedacht aan de griffier, de 
burgemeester (of beiden), de commissaris van de Koning en de voorzitter van een 
waterschap. Ook een onafhankelijke externe of een bestuurder uit een hogere 
bestuurslaag kan fungeren als vertrouwenspersoon. 

9. Maak gebruik van de professionele ondersteuning van de koepelorganisatie, het 
ministerie van BZK en van andere deskundigen. Het Bureau Integriteitsbevordering 
Openbare Sector (BIOS), onderdeel van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
(CAOP), heeft tot doel overheidsorganisaties te ondersteunen bij een effectief en 
samenhangend integriteitsbeleid. BIOS heeft een website met informatie over 
integriteit (www.integriteitoverheid.nl).

10. Via deze site kan ook kennis worden genomen van de Monitor Integriteit Openbaar 
Bestuur 2012 26, in het bijzonder het onderdeel Handelingsperspectief. Dit bevat een 
overzicht van welke integriteitsbevorderende maatregelen door een organisatie 
kunnen worden genomen om de bestuurlijke integriteit verder te verbeteren.

24 Artikel 125quater, lid d, Ambtenarenwet.
25 Deze aanbeveling komt terug in de door de TK aangenomen motie Schouw c.s. (TK 2012-2013, 28 844, nr. 71). Daarin worden 

de decentrale besturen gestimuleerd om ten minste een keer per jaar het onderwerp integriteit te agenderen, en hierover te 
rapporteren; tevens de verantwoordelijkheid hiervoor neer te leggen bij de voorzitter van het betreffende bestuursorgaan.

26 Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012, BIOS/CAOP, november 2012.
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Modelgedragscode 
politiek ambtsdragers

 
 
 

Inleiding 

Gedragscodes zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen verplicht op grond van 
respectievelijk Gemeente- ,Provincie- en Waterschapswet. De gemeenteraad, Provinciale 
Staten en het algemeen bestuur van het waterschap stellen zowel voor de eigen leden als 
voor de bestuurders een gedragscode vast27. Voor de opstelling van deze modelgedrags-
code is mede gebruik gemaakt van bestaande voorbeelden. De modelcode is geschreven 
voor bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en 
waterschappen. Onder ‘bestuurders’ wordt verstaan burgemeester, wethouders, 
commissaris van de Koning, gedeputeerden, voorzitter en andere leden van het dagelijks 
bestuur van een waterschap. Onder ‘ volksvertegenwoordigers’ wordt verstaan 
raadsleden, Statenleden en leden van het algemeen bestuur van een waterschap. Op een 
enkele uitzondering na richten de gedragsregels zich op al deze politiek ambtsdragers.

De code heeft bestuurlijke en politieke relevantie. Politiek ambtsdragers zijn op de 
naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden kan dat 
gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. Het rechtskarakter van een 
gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels. 
De Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet laten gemeenten, provincies 
en waterschappen ruimte bij de inhoudelijke invulling. 

Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld 
over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn niet 
in deze code opgenomen, maar de bij deze code gevoegde handreiking gaat er wel op in. 
De code en de handreiking zijn belangrijk als beoordelingskader voor dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur bij vragen, twijfels en discussies. De code bevat zowel normen over 
hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden 
gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een 
gedragsregel en de transparantie, en kunnen daarmee de controleerbaarheid vergroten. 

27 Artikel 15 Gemeentewet, artikel 15 Provinciewet, artikel 33 Waterschapswet.
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De code bestaat uit twee onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van 
integriteit, als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. Daarmee 
wordt het vraagstuk in een breder kader geplaatst. De gehanteerde begrippen zijn in 
dezelfde of soms iets andere bewoordingen in de handreiking terug te vinden. 
Deel II bevat de feitelijke gedragsregels, in dezelfde indeling als de hoofdstukken 1 tot en 
met 5 van de handreiking: 
1 algemene bepalingen en leeswijzer
2 belangenverstrengeling 
3 informatie 
4 geschenken, diensten en uitnodigingen 
5 voorzieningen waaronder bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, 
 buitenlandse reizen. 

Deel I Kernbegrippen integriteit van politiek ambtsdragers 

Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van een gemeente, provincie of waterschap 
stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van 
het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de 
gemeente, de provincie of het waterschap, en in het verlengde daarvan die van de 
burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politiek ambtsdragers houdt in dat de 
verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de 
bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern 
afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, Provinciale Staten of het 
algemeen bestuur van een waterschap, maar ook extern aan organisaties en burgers voor 
wie bestuurders en volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Een aantal 
kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politiek ambtsdragers in een 
breder perspectief: 

Dienstbaarheid 
Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van 
de gemeente, de provincie of het waterschap en op de organisaties en burgers die daar 
onderdeel van uit maken. 

Functionaliteit
Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie 
die hij vervult in het bestuur. 

Onafhankelijkheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat 
wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere 
schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. 
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Openheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale 
verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het 
handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid
Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn 
afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt 
hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op 
gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte 
wijze worden afgewogen. Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende 
gedragsafspraken. 

Deel II Modelgedragscode politiek ambtsdragers

1  Algemene bepalingen 
1.1 Deze gedragscode geldt voor politiek ambtsdragers van gemeenten, provincies en 

waterschappen tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt. 
1.2 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is 

vindt bespreking plaats in het dagelijks bestuur of algemeen bestuur. 
1.3 De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk.
1.4 Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code. 
1.5 Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code. 

2  Belangenverstrengeling 
2.1 Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen. 
2.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de 

schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
2.3 Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn 

ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden 
voor de gemeente, de provincie of het waterschap waaraan hij verbonden was. 

2.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een 
onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in 
hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat. 

2.5 Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins 
persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de 
gemeente, de provincie of het waterschap, onthoudt zich van deelname aan de 
besluitvorming over de betreffende opdracht. 
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2.6 Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente, 
de provincie of het waterschap geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn 
onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden. 

2.7 Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico 
vormen voor een integere invulling van de politieke functie. 

2.8 Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn 
nevenfuncties en q.q-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden 
verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. 

2.9 Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij 
dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen 
ten goede aan de kas van gemeente, provincie of waterschap. Voor een voltijds 
bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden 
nevenfuncties. 

3  Informatie 
3.1 Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij 

uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke 
gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn. 

3.2 Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter. 
3.3 Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is. 
3.4 Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke 

betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie. 
3.5 Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en 

internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente, de provincie of 
het waterschap. 

4  Geschenken, diensten en uitnodigingen 
4.1 Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten 

indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In 
onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden 
geschenken of andere voordelen. 

4.2 Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie 
ontvangt, worden gemeld en geregistreerd. 

4.3 Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie 
ontvangt	en	die	een	geschatte	waarde	van	meer	dan	€	50	vertegenwoordigen	zijn	
eigendom van de gemeente, de provincie of het waterschap. Er wordt een 
gemeentelijke, provinciale of waterschapsbestemming voor gezocht. Geschenken 
en	giften	die	een	waarde	van	€	50	of	minder	vertegenwoordigen	worden	wel	
gemeld maar kunnen worden behouden. 

4.4 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is 
gebeurd, meldt een politiek ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel 
uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt 
genomen. 
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4.5 Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden 
niet geaccepteerd. 

4.6 Een politiek ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit 
maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden. 

5  Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen  
en buitenlandse dienstreizen 

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan 
kunnen worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in 
rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek 
bevinden. 

5.2 Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden 
vergoed. 

5.3 In geval van twijfel over een declaratie of over het correct gebruik van een 
creditcard door een bestuurder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester, de 
commissaris van de Koning of de waterschapsvoorzitter en zonodig ter 
besluitvorming aan het dagelijks bestuur. 

5.4 Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een 
buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk in 
de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse 
reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het 
bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk, provinciaal of 
waterschapsbelang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien 
het toestemming aan een bestuurder betreft wordt het algemeen bestuur van de 
besluitvorming in het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld. 

5.5 Een politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een 
uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft 
daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, 
de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van 
de reis verslag wordt gedaan. 

5.6 Het ten laste van de gemeente, de provincie of het waterschap meereizen van de 
partner van een politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend 
toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang 
van de gemeente, de provincie of het waterschap daarmee gediend is. Het 
meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken. 

5.7 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de 
gemeente, de provincie of het waterschap is niet toegestaan. Het meereizen van 
derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen 
ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken. 

5.8 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts 
beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra 
reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de 
politiek ambtsdrager. 
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5.9 Gebruik van gemeentelijke, provinciale en waterschapseigendommen of 
voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij het de bruikleen 
betreft van een fax, mobiele telefoon en computer die mede voor privédoeleinden 
kunnen worden gebruikt.* 

5.10 Het dagelijks bestuur kan bepalen dat bestuurders voor hun dienstreizen gebruik 
maken van een dienstauto (met of zonder chauffeur) en dat van de dienstauto 
gebruik kan worden gemaakt voor woon-werkverkeer of voor de uitoefening van 
q.q.-nevenfuncties.** 

 * Op grond van de voorbeeldverordening Rechtspositie 2006 wordt  
 aan raads- en Statenleden geen mobiele telefoon in bruikleen gegeven. 

 ** Voor raads- en Statenleden en leden van het AB van een waterschap is  
 het gebruik van een dienstauto niet geregeld. 
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  Agendapunt 9 

  

 2008 BESLUITEN Nr. 08078 (1) 
 

De raad der gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 6 mei 2008; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 19 mei 2008; 

gelet op het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet; 

 
BESLUIT: 

 

vast te stellen de:  

 

GEDRAGSCODE VOOR RAADSLEDEN 2008 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. Deze gedragscode (code) geldt voor alle leden van de raad en is ook van toepassing 

op burgerraadsleden; 

2. Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp; 

3. Raadslid: een lid van de gemeenteraad van Leiderdorp; 

4. Burgerraadslid: lid van een politieke partij die de raadsleden van die partij 

ondersteunt bij hun werkzaamheden onder andere door deelname aan 

commissievergaderingen. Een burgerraadslid wordt door de gemeenteraad benoemd 

op voordracht van een fractie; 

5. Wet: de Gemeentewet; 

6. De code is openbaar; 

7. Degenen op wie deze code van toepassing is ontvangen bij hun aantreden een 

exemplaar van de code; 

8. Waar in dit reglement “hij “ staat kan ook  “zij” worden gelezen. 

 



 2008 BESLUITEN Nr. 08078 (2) 

 
Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding  

1. Artikel 15 van de Wet geeft voorwaarden voor het aangaan van een lidmaatschap.  

2. Bij publiek-private samenwerkingsrelaties voorkomt het (burger) raadslid (de schijn 

van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.  

3. Een oud- (burger)raadslid wordt, het eerste jaar na de beëindiging van het 

lidmaatschap, uitgesloten van verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. 

4. Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 

betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich 

van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.  

5. Een (burger) raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen 

faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de 

aanbieder kan beïnvloeden.   

 

Artikel 3 (Neven)functies  

1. Een (burger) raadslid vervult geen (neven)functies waarbij strijdigheid is of kan zijn 

met het belang van de gemeente. 

2. Een (burger) raadslid dient met het vervullen van nevenfuncties rekening te houden 

met zijn functie van (burger) raadslid. 

3. Een (burger) raadslid maakt melding van al zijn (neven)functies waarbij tevens wordt 

aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. De opgave is openbaar en door 

derden te raadplegen. 

 

Artikel 4 Informatie 

1. Een (burger) raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit 

hoofde van zijn lidmaatschap beschikt. Hij verstrekt geen informatie waarop 

geheimhouding rust. 

2. Een (burger) raadslid maakt, ten behoeve van zijn persoonlijke betrekkingen, geen 

gebruik van in de uitoefening van het lidmaatschap verkregen informatie.  
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3. Een (burger) raadslid houdt geen informatie achter, tenzij hierop geheimhouding rust 

of deze vertrouwelijk is, en indien op de gevraagde informatie het bepaalde in artikel 

10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is 

 

Artikel 5 Aannemen van geschenken 

1. ( burger) Raadsleden nemen van personen of organisaties, die rechtstreeks of 

zijdelings betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de 

gemeente, geen geschenken aan met een waarde boven de € 50,- . 

2. Het aannemen van geschenken doet in alle gevallen een beroep op ieders eigen 

verantwoordelijkheid. 

   

Artikel 6 Declaraties  

1. Een (burger) raadslid declareert geen kosten die al op andere wijze zijn of worden 

vergoed. 

2. De kosten die worden gemaakt in verband met een (neven)functie worden 

gedeclareerd bij de instantie waar de (neven)functie wordt uitgeoefend. 

 

Artikel 7 Creditcards 

Creditcards worden niet aan (burger) raadsleden verstrekt.  

 

Artikel  8 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen 

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen – anders dan de aan raadsleden 

ter beschikking gestelde computer – voor privé-doeleinden is niet toegestaan. 

 
Artikel 9 Toepassing reglement 
In de gevallen, waarin deze code niet voorziet of wanneer een artikel voor verschillende 

uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist de raad. 

Artikel 10 Citeertitel 

Deze code kan worden aangehaald als “Gedragscode voor raadsleden 2008”. 
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Artikel 11 Inwerkingtreding 

1. Deze gedragscode treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek 

Gemeente- aan-Huis van het Leiderdorps Weekblad van 11 juni 2008. 

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Gedragscode voor 

raadsleden 2003, zoals vastgesteld door de raad bij besluit van 3 maart 2003, 

ingetrokken. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van Leiderdorp op 9 juni 2008 

 

de voorzitter,               de griffier, 

 

 

 

 

M. Zonnevylle  mw. J.C. Zantingh 
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 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 10 september 2015  

Onderwerp:  RBS Beslissing op Bezwaar    

 

*Z00679E43AC* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. Z/15/012359/36862 

van 15 september 2015; 

gezien het advies van de Commissie Beroep -en Bezwaarschriften van 28 augustus 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 4 Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB); 

 

b e s l u i t: 

 

1. Het collegebesluit van 19 februari 2015 (kenmerk Z/15/010706/21404), inzake het 

WOB-verzoek ontvangen 18 maart 2015 van mevrouw J. Verwijs te bekrachtigen.  

2. Het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften (kenmerk 5.2015.0223) 

over te nemen. 

3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

5. Het bevoegdheidsgebrek herstellen door de beslissing op bezwaar te nemen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 5 oktober 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 
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de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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*Z006704B66C* 
 

Beslispunten 

1. Het collegebesluit van 19 februari 2015 (kenmerk Z/15/010706/21404), inzake het WOB-
verzoek ontvangen 18 maart 2015 van mevrouw J. Verwijs te bekrachtigen.  

2. Het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, kenmerk 5.2015.0223, over 
te nemen. 

3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.  
4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
5. Het bevoegdheidsgebrek herstellen door de beslissing op bezwaar te nemen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Bij brief van 17 maart 2015, ontvangen op 18 maart 2015, heeft gemachtigde, de heer 
V.A.L. van Oostrum, namens mevrouw J.L. Verwijs bij ons college een bezwaarschrift 
ingediend tegen ons besluit van 19 februari 2015 (kenmerk Z/15/010706/21404, zie bijlage 
1), inzake een WOB-verzoek betreffende openbaarmaking van stukken omtrent een 
vuurwerkverbod. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
Bezwaar- en Beroepschriften (hierna: “de Commissie”) en op 26 juni 2015 behandeld in de 
openbare hoorzitting. Op 28 augustus 2015 heeft de Commissie haar advies uitgebracht 
(zie bijlage 2). 
  
De Commissie heeft geoordeeld dat het Collegebesluit van 19 februari 2015 onbevoegd is 
genomen. Nu de Wob-aanvraag was gericht aan de gemeenteraad had de primaire 
beslissing op de aanvraag van bezwaarde door de gemeenteraad, als zijnde het bevoegde 
bestuursorgaan, genomen dienen te worden. De Commissie overweegt voorts dat de 
aanvrager niet in haar belangen is geschaad en dat het bevoegdheidsgebrek in bezwaar 
kan worden geheeld. De Commissie adviseert om hiertoe over te gaan. 
  
Gezien het voorgaande stellen wij voor om het bevoegdheidsgebrek te herstellen, met dien 
verstande dat uw gemeenteraad ons collegebesluit van 19 februari 2015 bekrachtigt en 
vervolgens op het bezwaar beslist conform het Commissie advies.” 

  

1.b Voorgeschiedenis 

Bezwaarde heeft op 11 februari 2015 een WOB-verzoek ingediend bij de gemeenteraad 
van Leiderdorp. Het verzoek is op grond van artikel 2.3 Awb1 doorgezonden naar het 

                                            
1
 Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door 

naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. 
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college van B&W. Bezwaarde is hiervan door de raadsgriffier bij brief van 11 februari 2015, 
in kennis gesteld.  
Bij brief van 19 februari 2015 is namens het college aan bezwaarde aangegeven dat er 
geen documenten zijn (anders dan de standaardverboden) die aan haar kunnen worden 
toegezonden. Naar aanleiding van deze reactie heeft bezwaarde bezwaar gemaakt. 
Op 26 juni 2015 is het bezwaarschrift behandeld door de Commissie. Op 28 augustus  
2015 heeft de Commissie haar advies uitgebracht. Op 1 september zijn wij hiervan op de 
hoogte gesteld. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - 

 

2 Beoogd effect 

Het herstellen van het bevoegdheidsgebrek door uw gemeenteraad een besluit te laten 
nemen op het bezwaarschrift. 
 

3 Argumenten 

Bezwaarde heeft haar verzoek om informatie gericht aan de raad van Leiderdorp, omdat 
het zou gaan om een bestuurlijke aangelegenheid die de raad betreft. De Commissie 
overweegt dat een besluit op een aanvraag moet worden genomen door het 
bestuursorgaan aan wie de aanvraag is gericht, tenzij evident is dat dit bestuursorgaan niet 
bevoegd is, of indien er sprake is van een bevoegdheid die aan een ander bestuursorgaan 
is gemandateerd of gedelegeerd. In het kader van de WOB kan voorts een aanvraag op 
grond van artikel 4 worden doorgezonden aan een ander bestuursorgaan, indien de 
gevraagde documentatie zich onder dat bestuursorgaan bevindt.  
In onderhavige situatie is niet gebleken van een evident onbevoegdheid van de raad om 
op de aanvraag van bezwaarde te beslissen. Evenmin is gebleken van een mandaat- of 
delegatiebesluit, dan wel van feiten en omstandigheden die een doorzending op grond van 
artikel 4 WOB rechtvaardigen. Dit leidt voor de Commissie tot de conclusie dat de primaire 
beslissing op de aanvraag van bezwaarde door de raad, als zijnde het bevoegd 
bestuursorgaan, genomen had dienen te worden. 
 
Gezien het voorgaande stellen wij voor de gemeenteraad het bevoegdheidsgebrek te 
herstellen met dien verstande dat de gemeenteraad het besluit van 19 februari 2015 
bekrachtigt en vervolgens het bezwaar beslist conform het Commissie advies. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Gezien de reactietermijn inmiddels verstreken is om alsnog een besluit te nemen (liep tot 6 
augustus 2015) bestaat de kans dat bezwaarde ons in gebreke stelt. Wij hebben echter het 
Commissie advies afgewacht om een goed beargumenteerd besluit te kunnen laten 
nemen. Het is hierdoor van belang om zo spoedig mogelijk een besluit door uw raad te 
nemen.  
 
De mogelijkheid bestaat dat bezwaarde in beroep kan gaan tegen het besluit. Echter 
gezien met dit besluit het bevoegdheidsgebrek wordt hersteld en daarmee aan het 
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bezwaar tegemoet wordt gekomen, wordt de kans klein geacht dat dit daadwerkelijk 
gebeurd. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Indien u akkoord bent met dit voorstel wordt de beslissing op bezwaar (zie het concept in 
bijlage 3) aan de gemachtigde toegestuurd. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Collegebesluit van 19 februari 2015, kenmerk Z/15/010706/21404 
    2. Advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften, kenmerk 5.2015.0223 

3. Concept beslissing op bezwaar Z/15/012359/37113 
4. Concept raadsbesluit Z/15/012359/37562 

 



Z/15/010706/21404

Concernzaken, OOV en Rampen Gemee¿te
(071) 5453725

_ Lëidërdmp
D.l<oopmans@leiderdorp.nl

Mevrouw J. Verwijs
Meester van Grolweg 2A
6871 JG RENKUM

7 tr râ “ti

datum : 19 februari 2015 „
kenmerk : Z/15/010706/21404
bijlage : -

betreft : WOB-verzoek inzake documenten omtrent vuurwerkverbod

Geachte mevrouw Verwijs,

ln uw brief van 11 februari 2015 verzoekt u om openbaring van documenten omtrent beleid en
/ of verordening, communicatie / bekendmaking en notulen van vergaderingen, ten aanzien
van een eventueel vuuniverkverbod.

in Leiderdorp is er op dit moment geen (voornemen tot) beleid of het formuleren van een
verordening ten aanzien van een vuurwerkverbod (anders dan al in de APV staat verwoord).
Er is in het bilateraal overleg met de burgemeester wel eens opiniërend / verkennend over de
mogelijkheid gesproken om in de toekomst eene te kijken of dit inderdaad ook voor Leiderdorp
een optie zou kunnen zijn. Van deze bilaterale overleggen worden geen notulen gemaakt.

in onze APV staat dat het bezigen van consumentenvuurwerk ie verboden op bepaalde
plaatsen (door het college aangewezen) (lid 1,) en daar waar het gevaar, schade of overlaat
kan veroorzaken (lid 2):

Artikel 2:73 Bezigen van oonsurnentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1.Het is verboden consurnentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van
de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2.Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen ala dat gevaar,
schade of overlast kan veroorzaken,
3.De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van
Strafrecht.

Ten aanzien van lid 1 van artikel 2:73 zijn er in 2013 inderdaad plekken aangewezen, in 2014
zijn deze aangewezen plekken niet veranderd.

Bezoekadres
Willern-Alexanderlaan ll
2351 DZ l.eidr-:wdorp
Pofitbuf; 35
23550AA Leiderdorp
telefoon ((l7l) 545 85 O0
info@leioierdorp.nl
www.leiderdorp.nl
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Z/15/010706/21404

-2..

in gemeente Leiderdorp zijn er momenteel op het gebied van beleid, verordeningen of
beraadelagingen, geen documenten (andere dan de standaard verboden zoals de APV) die u
verder kunnen helpen om effect te onderzoeken van door u geformuleerde maatschappelijke
wens.

Wij wensen u succes met uw verdere onderzoek.
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COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
 
 Nr. 5.2015.0223 
 
 
Aan:  Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp 
   
Onderwerp: Toezending advies 
 
 
Advies 
 
inzake het bezwaarschrift ingediend door mevrouw J.L. Verwijs te Bennekom, hierna te 
noemen: bezwaarde, gericht tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Leiderdorp, hierna te noemen: het College, van 19 februari 2015 betreffende een WOB-
verzoek. 
 
Gemachtigde: de heer V.A.L. van Oostrum 
 
Bezwaarde en de gemachtigde waren niet ter zitting aanwezig. 
 
 
1. De feiten  
Tegen dit besluit (kenmerk: Z/15/010706/21404) heeft bezwaarde bij brief van 
17 maart 2015, ontvangen op 18 maart 2015, bezwaar gemaakt op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht, hierna te noemen: Awb. 
 
Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie en op 26 juni 2015 
behandeld in een openbare hoorzitting. 
 
Het College werd ter zitting vertegenwoordigd door mevrouw S. Klok en 
mevrouw mr. G. Marmelstein. 
 
Het ter zitting verhandelde is hierna – voor zover van belang – onder 2.1 kort weergegeven. 
 
 
2. Het geschil 
2.1 De standpunten 
 
Bezwaarde geeft aan dat het WOB-verzoek is gericht aan de gemeenteraad van Leiderdorp. 
Het besluit is genomen namens het college van burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp. Het besluit is derhalve onbevoegd genomen. Door dit onbevoegd genomen 
besluit heeft bezwaarde ook geen zicht op de documenten die zich onder de gemeenteraad 
bevinden. Bezwaarde is hierdoor ernstig in haar belangen geschaad. 
Bezwaarde wenst alsnog een besluit genomen door de gemeenteraad. 
Bezwaarde verzoekt om vergoeding van de proceskosten.  
 
 
Namens het College is een verweerschrift ingediend waarin het volgende is aangegeven. 
1. Bezwaarde is niet ontvankelijk. Er is geen bezwaar gemaakt tegen de brief van de 
raadsgriffier d.d. 11 februari 2015 inhoudende het doorzenden van het WOB-verzoek. 
2. Nu het verzoek naar het college is doorgezonden is er geen sprake van een onbevoegd 
genomen besluit. 
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3. Zo er sprake zou zijn van een bevoegdheidsgebrek dan kan dit gepasseerd worden op 
grond van artikel 6:22 Awb. Bezwaarde is niet in zijn belangen geschaad door 
artikel 6:22 Awb. Bezwaarde is niet in zijn belangen geschaad door de afhandeling van zijn 
WOB-verzoek door het college. Vast staat dat de documenten niet binnen de gemeente 
aanwezig zijn. 
4. Het college twijfelt aan de identiteit van de aanvraagster en over de authenticiteit van de 
handtekeningen onder de diverse documenten. 
5. Bezwaarde heeft per email d.d. 13 februari 2015 aangegeven dat zij beschikt over 
informatie over een andere zaak van haar gemachtigde. Zij heeft kennelijk toegang tot 
dossiers van dossiers van gemachtigde. 
 
  
2.2 De beoordeling 
 
Naar aanleiding van de stukken en het ter zitting verhandelde, overweegt de commissie als 
volgt. 
 
Op grond van artikel 3 WOB kan een ieder een verzoek om informatie, neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan. 
Bezwaarde heeft een WOB-verzoek ingediend bij de gemeenteraad van Leiderdorp. Het 
verzoek betrof, kortweg, openbaarmaking van stukken omtrent een vuurwerkverbod 
Op grond van het bepaalde in artikel 2.3 Awb is het verzoek doorgezonden naar de het 
college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Bezwaarde is hiervan bij brief d.d. 
11 februari 2015, in kennis gesteld. Daartegen heeft bezwaarde niet geageerd. 
Bij brief d.d. 19 februari 2015 is namens het college van burgemeester en wethouders van 
Leiderdorp aan bezwaarde aangeven dat er geen documenten zijn (anders dan de 
standaardverboden) die aan haar kunnen worden toegezonden 
 
Ten aanzien van het door bezwaarde aangevoerde inzake de vermeende onbevoegdheid 
van het college tot het nemen van het bestreden besluit merkt de commissie het volgende 
op. 
 
Bezwaarde heeft haar verzoek om informatie gericht aan de raad van Leiderdorp, omdat het 
zou gaan om een bestuurlijke aangelegenheid die de raad betreft.  
De commissie overweegt dat een besluit op een aanvraag moet worden genomen door het 
bestuursorgaan aan wie de aanvraag is gericht, tenzij evident is dat dit bestuursorgaan niet 
bevoegd is, of indien er sprake is van een bevoegdheid die aan een ander bestuursorgaan is 
gemandateerd of gedelegeerd. In het kader van de WOB kan voorts een aanvraag op grond 
van artikel 4 worden doorgezonden aan een ander bestuursorgaan, indien de gevraagde 
documentatie zich onder dat bestuursorgaan bevindt.  
In onderhavige situatie is niet gebleken van een evidente onbevoegdheid van de  raad om op 
de aanvraag van bezwaarde te beslissen. Evenmin is gebleken van een mandaat- of 
delegatiebesluit, dan wel van feiten en omstandigheden die een doorzending op grond van 
artikel 4 WOB rechtvaardigen. Dit leidt de commissie tot de conclusie dat de primaire 
beslissing op de aanvraag van bezwaarde door de raad, als zijnde het bevoegde 
bestuursorgaan, genomen had dienen te worden. 
 
Naar het oordeel van de commissie is bezwaarde echter niet in haar belangen geschaad. In 
het bestreden besluit is aangegeven dat de gevraagde documenten niet bestaan en derhalve 
niet kunnen worden toegezonden. 
Dit zou niet anders zijn, wanneer het bestreden besluit door of namens de gemeenteraad 
zou zijn genomen.  Bovendien kan bij het nemen van een beslissing op bezwaar deze 
vermeende omissie ten aanzien van het beslissende bestuursorgaan worden geheeld. De 
commissie adviseert dan ook om hiertoe over te gaan. 
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Gelet hierop acht de commissie geen reden aanwezig om het verzoek van bezwaarde om 
proceskostenveroordeling toe te wijzen. 
 
 
Gezien het vorenstaande komt de commissie tot het hierna volgende advies. 
 
 
3. Het advies 
 
De commissie adviseert het College: 
 

- het bezwaar ongegrond  te verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 
- het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

 
 
 
Aldus vastgesteld door de kamer van de commissie bestaande uit: 
mevrouw mr. I. Harms, voorzitter  
de heer P.E. van Boggelen MA, lid 
mevrouw mr. H.C. Lagrouw, lid 
in tegenwoordigheid van de secretaris, mevrouw mr. drs. A.C.M. Goud 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 

 
mevrouw mr. drs. A.C.M. Goud   mevrouw mr. I. Harms 
 
 
 
Vastgesteld d.d. 28 augustus 2015 
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Juridisch kader 
Wet openbaarheid van bestuur 
 
Artikel 2 
1. Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders 

bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het 
algemeen belang van openbaarheid van informatie. 

2. Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het 
overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is. 

 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 

verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10 en 11. 

 
Artikel 4 
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander 
bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar 
dat orgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan wordt het doorgezonden onder 
mededeling van de doorzending aan de verzoeker. 
 
Artikel 7 
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de 

verlangde informatie bevatten door: 
a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken, 
b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 
d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, 
tenzij: 
a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden; 
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke 

vorm voor het publiek beschikbaar is. 
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, 

eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, 
en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn 
gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_03-07-2015#HoofdstukV_Artikel10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_03-07-2015#HoofdstukV_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk19/Artikel191a/geldigheidsdatum_03-07-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk19/Artikel191a/geldigheidsdatum_03-07-2015
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betreft : CONCEPTBeslissing op Bezwaar 
 
 
 
Geachte heer Van Oostrum, 
 
Bij brief van 17 maart 2015, ontvangen op 18 maart 2015, heeft u namens uw cliënt, mevrouw 
J.L. Verwijs bij het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Leiderdorp(hierna: ”het College’) een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is gericht 
tegen het Collegebesluit van 19 februari 2015, inzake een WOB-verzoek betreffende 
openbaarmaking van stukken omtrent een vuurwerkverbod.  
 
Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de Commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften en op 26 juni 2015 behandeld in de openbare hoorzitting. Uw cliënte en u 
hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid uw standpunt nader toe te lichten tijdens 
deze hoorzitting. 
 
Met inachtneming van de stukken en het ter zitting verhandelde heeft de Commissie Bezwaar- 
en Beroepschriften haar advies uitgebracht, met kenmerk 5.2015.0223. De Commissie 
Bezwaar- en Beroepschriften adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren en het besteden 
besluit te handhaven en de door u gevraagde proceskostenvergoeding af te wijzen. 
Een afschrift van het advies zenden wij u – volledigheidshalve – bijgaand toe. 
  
Besloten is om het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften en de daaraan ten 
grondslag liggende motivering over te nemen. Wij hebben dan ook besloten uw 
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 
 
Ten aanzien van de reparatie van het bevoegdheidsgebrek het volgende. De gemeenteraad 
heeft op 5 oktober 2015 het Collegebesluit van 19 februari 2015, inzake het Wob-verzoek 
ontvangen 18 maart 2015 van uw cliënte mevrouw J. Verwijs, bekrachtigd. In dit verband is de 
gemeenteraad bevoegd om op het bezwaar van uw cliënte te beslissen.  Deze beslissing op 
bezwaar is derhalve door de gemeenteraad genomen. 
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Als u het met deze beslissing op uw bezwaarschrift niet eens bent, kunt u binnen zes weken, 
met ingang van de dag na verzending van deze beslissing op bezwaar, beroep instellen bij de 
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het 
instellen van beroep schorst niet de werking van de beslissing op bezwaar.  
In het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met deze beslissing op 
bezwaar.  
 
 
Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp, 
 
 
 
 
mevouw J.C. Zantingh              mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
griffier                                        voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
 
Bijlagen:   1. advies van de Commissie Beroep- en bezwaarschriften, kenmerk 5.2015.0223 

2. kopie raadsbesluit 
 


	Agenda Politiek forum 26 oktober 2015
	Agenda Politiek Forum 151026 RIS

	3.OBSG Leiderdorp
	OBSG planning aanleveren begroting 2015 OBSG - 150921

	4.Uitzendvergunning Radio en Televisie Leiderdorp 
	Uitzendvergunning Radio en Televisie Leiderdorp RBS
	Uitzendvergunning Radio en Televisie Leiderdorp RVS
	Uitzendvergunning Radio en Televisie bijlage toelichting advies gemeenteraad
	Uitzendvergunning Radio en Televisie bijlage brief Commissariaat voor de media 150714 

	5.Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein
	Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein RBS
	Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein RVS
	Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein Notitie 2015-2016

	6. 2e Bestuursrapportage 2015
	2e Bestuursrapportage 2015 RBS
	2e Bestuursrapportage 2015 RVS
	2e Bestuursrapportage 2015
	Inhoudsopgave
	Woord Vooraf
	Samenvatting
	Programma's
	Financiële mutaties 2de bestuursrapportage 2015
	Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
	1A Lokale gezondheidszorg
	1B Wet maatschappelijke ondersteuning
	1C Jeugdbeleid
	1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
	1E Lokaal onderwijsbeleid
	1F Onderwijshuisvesting
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 2 : Werk en Inkomen
	2A Algemene bijstand
	2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
	2C Vreemdelingenbeleid
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
	3A Kunst en Cultuur
	3B Sport
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 4 : Beheer openbare ruimte
	4A Verkeer en vervoer
	4B Water
	4C Groenbeleid en regio
	4D Openbaar Groen
	4E Speelplaatsen
	4F Riolering
	4G Reiniging
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 5 : Wonen en Ondernemen
	5A Ruimtelijke ordening
	5B Woonbeleid
	5C Economische zaken
	5D Duurzaamheid
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
	6A Algemene regionale samenwerking
	6B Bestuur en dienstverlening
	6C Openbare orde en veiligheid
	6D Brandweer en rampenbestrijding
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en amendementen

	Programma 7 : Grondontwikkeling
	7A Grondontwikkeling algemeen
	7B Grondontwikkeling Centrumplan
	7C Grondontwikkeling W4
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en Amendementen

	Algemene dekkingsmiddelen
	Algemene dekkingsmiddelen
	Wat mag het kosten?
	Openstaande kredieten
	Moties en Amendementen


	Paragrafen
	Paragraaf Weerstandvermogen
	Paragraaf Bedrijfsvoering

	Overigen
	Verkorte balans
	Aangevraagde subsidies



	7.Gedragscode B&W en Raad
	Gedragscode B&W RBS 151026
	Gedragscode Raad RBS 151026
	Gedragscode B&W RVS 151026
	Gedragscode bijlage modelgedragscode
	Gedragscode bijlage Gedragscode BW 2003
	Gedragscode bijlage Verordening Gedragscode raadsleden 2008

	8.Beslissing op bezwaar
	Beslissing op Bezwaar RBS 151026
	Beslissing op bezwaar RVS 151026
	Beslissing op bezwaar bijlage collegebesluit Z1501070621404
	Beslissing op bezwaar bijlage Advies CBB kenmerk 5.2015.0223
	Beslissing op bezwaar bijlage concept reactie 151026


