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Vragen: 
 

1. Er wordt een aanzienlijk bedrag uitgetrokken voor het uitschrijven van een prijsvraag over 
de invulling van het vitaliteitsbeleid. Dit is een onderwerp dat gevoelig kan zijn voor 
“wensdenken”. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de deelnemers, om latere teleurstelling te 
voorkomen, niet alleen worden uitgenodigd “leuke” of “spannende” ideeën te bedenken, 
maar ook om aan te geven waarom ze denken dat deze ideeën realistisch zijn gegeven 
de stand van de wetenschap en haalbaar zijn qua kosten en complexiteit van invoering? 
 

Antwoord college: 
Het idee van de prijsvraag is om mensen te verleiden een creatief idee te ontwikkelen rondom de 
vitaliteit. Het idee om een prijsvraag uit te schrijven, is geboren tijdens een burgemeesterslunch 
van de gemeente Leiden in september 2014. Op uitnodiging van burgemeester Lenferink heeft 
een groot aantal partijen, waaronder de leden van de Stuurgroep Economie071, zorgaanbieders, 
kennisinstellingen en ondernemers uit de Leidse regio, gesproken om een nieuw economisch 
cluster vitaliteit op te richten.   
In vervolg op deze burgemeesterslunch werken TNO, Innovation Quarter en Redmax aan een 
voorstel om een Centrum voor Vitaliteit op te richten door eerst een stip op de horizon te 
formuleren welke kansen er liggen op het gebied van vitaliteit in de Leidse regio. De prijsvraag is 
hier onderdeel van.  
Wij nemen uw vraag mee over de uitvoerbaarheid van de prijsvraag. Vanuit Economie071 is 
meegegeven dat de creativiteit van mensen niet beperkt mag worden dat slechts 
wetenschappelijk onderbouwde ideeën ingediend kunnen worden. Juist niet. Iedereen met een 
goed idee ter bevordering van de vitaliteit van mensen worden uitgenodigd.  
Hoe de prijsvraag er daadwerkelijk uit zal komen te zien, daar zullen de deelnemers aan 
Economie071 en alle andere betrokken partijen zich nog over buigen.   
 
 

2. Het is belangrijk dat de raad betrokken blijft bij de uitwerking van de plannen voor het 
vitaliteitscluster. Op welke wijze en op welke momenten wordt de raad c.q. worden leden 
van de raad hierbij betrokken? (Een interessante mogelijkheid lijkt Thema 1 Economische 
Structuurversterking, Actiepunt 2, punt 2: de bijeenkomst om concrete projecten te 
formuleren). 

 
 



Antwoord college: 
In Leiderdorp hebben we de ambitie om een vitaliteitscluster te realiseren. De huidige 
zorgboulevard wordt een vitaliteitsboulevard, waarbij gezond en vitaal worden en zijn centraal 
staan. Dit kan een aantrekkende werking hebben voor nieuwe instellingen en ondernemingen die 
gericht zijn op de gezondheidszorg. Tevens willen we de verbinding leggen met het Centrum 
voor Vitaliteit in de Leidse regio.  
We zijn op dit moment een projectopdracht aan het schrijven hoe we een lokaal vitaliteitscluster 
willen realiseren. Draagvlak van uw raad vinden we belangrijk. We stellen daarom voor dat we u 
betrekken op het moment dat we de uitgangspunten hebben geformuleerd over het realiseren 
van een vitaliteitscluster. Ter voorbereiding hierop gaan we in gesprek met de instellingen om 
met hen de ambities te bespreken. 
 
 

3. De kosten van het programmabureau Economie071 bedragen € 355.000 structureel. Kan 
nader inzicht worden geboden in opbouw van deze post? 

 
Antwoord college: 
De begroting is als bijlage toegevoegd. Deze begroting is tijdens de Stuurgroep Economie071 op 
4 februari 2015 vastgesteld.  
 
 

4. Blijkens berichten in de pers is er discussie ontstaan over het salaris van de directeur van 
het programmabureau. Zijn deze berichten juist en heeft Leiderdorp hiermee ingestemd? 

 
 

Antwoord college: 
Wij hebben ingestemd met de begroting van Economie071 en zijn hierdoor op de hoogte van het 
salaris van de directeur van het programmabureau. Zoals u in de begroting 2015 kunt lezen, 
betreft dit schaal 14. Dit is dezelfde loonschaal die in de begroting 2014 is opgenomen. Een 
verschil tussen beide begrotingen is echter dat voor de medewerkers van het Programmabureau 
(directeur en twee medewerkers) het aantal uren omhoog is geschroefd ter uitvoering van hun 
taken. Hierdoor vallen de salariskosten hoger uit. Voor ons is dit  dan ook geen punt van 
discussie. 

 
 
5. Zijn er al concrete ideeën hoe Thema 2 “Stimuleren van ondernemerschap en starters” 

uitgewerkt gaat worden? Lopen er al concrete acties en zijn er externe partijen en/of 
Leiderdorpse bedrijven bij betrokken?  

 
Antwoord college: 
Jazeker, er wordt gewerkt aan een Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. De bedoeling 
is om dit Centrum binnen een jaar te openen. Area071 is vanuit Leiderdorp betrokken bij dit 
project.  
Voor een uitgebreide toelichting op de ambities van het Centrum voor Innovatie en 
Ondernemerschap wordt verwezen naar de website van Economie071: 
http://www.economie071.nl/projecten/centrum-voor-innovatie-en-ondernemerschap/  

 
 
6. Welke consequenties hebben de recente problemen bij het ROC Leiden voor de 

uitvoering van Thema 3 “Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt” waarvoor ROC Leiden 
de beoogde trekker is? 

 
Antwoord college: 
Wij voorzien hier geen problemen. ROC Leiden levert nog steeds de projectleider. De input die is 
verkregen na expertmeeting wordt door de projectleider verwerkt in een projectplan met doe-
agenda, incl. begroting. Deze wordt met de Coördinatiegroep besproken in september en ter 
vaststelling geagendeerd in de Stuurgroep van oktober. 
 
 

http://www.economie071.nl/projecten/centrum-voor-innovatie-en-ondernemerschap/


Voor meer informatie over het project wordt verwezen naar de website van Economie071: 
http://www.economie071.nl/en/all-en/bredere-focus-voor-onderwijs-en-arbeidsmarkt/  

 
 
7. In de tabel Economisch Beleid 2014-2010 staat een structureel bedrag van € 15.000 en in 

het “Overzicht acties met de maximale Leiderdorpse ambities” staan bij diverse 
actiepunten bedragen en p.m. posten, waarvoor nog geen beleid en/of projecten zijn 
geformuleerd. Van welke actiepunten is dit inmiddels wel het geval en, zo ja, welk beleid 
en welke projecten betreft dit dan? 

 
Antwoord college: 
Hieronder treft u in het kort aan wat de stand van zaken is van de projecten die onder het 
Economisch beleid 2014-2020 vallen: 

- A4-zone Leiderdorp – er is een gebiedsvisie opgesteld. Deze wordt in de raad van 
oktober aan u voorgelegd ter vaststelling. Voor de uitvoering van de gebiedsvisie en de 
ambities die zijn geformuleerd is nog geen budget beschikbaar. 

- Zorgcluster – er wordt een projectopdracht voorbereid om een Leiderdorps 
vitaliteitscluster (vitaliteitsboulevard) te realiseren. De uitgangspuntennotitie wordt aan u 
voorgelegd. 

- BIZ Baanderij – indien de ondernemers van de Baanderij groen licht geven om een BIZ 
op te richten, dan wordt in de raad van november de Verordening BIZ aan u  voorgelegd 
ter vaststelling; 

- Vermindering administratieve lasten – dit wordt opgepakt via het Serviceplein. Mogelijk 
wordt in samenspraak met de LOV een apart project opgezet. 

- Leiderdorpse Ondernemersprijs – de voorbereiding van de LOP in 2016 is gestart; 
- Duurzaamheid – er wordt gewerkt aan een projectopdracht voor het opstellen van een 

nieuwe duurzaamheidsagenda. Deze wordt gefinancierd uit bestaand budget. 
- Recreatie en toerisme – Er is recent aan u de recreatienotitie toegezonden: Recreatie 

notitie brief van college 150630. 
- Opzetten Leiderdorp marketing  - project nog niet gestart. 
- Onderwijs en arbeidsmarkt – wordt regionaal opgepakt via Economie071. In het najaar 

wordt hierover meer bekend. Dan weten we ook welke lokale acties we uit gaan voeren. 
 
 

http://www.economie071.nl/en/all-en/bredere-focus-voor-onderwijs-en-arbeidsmarkt/
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/7-september/20:30/Ingekomen-stukken/3-Recreatie-notitie-brief-van-college-150630.pdf
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/7-september/20:30/Ingekomen-stukken/3-Recreatie-notitie-brief-van-college-150630.pdf


 
 

 

Programmabegroting 2015  
Basis is de vastgestelde programmabegroting 2014, aangepast op deelname Katwijk en feitelijke 

situatie 2014. 

 

1. Context  
Nu de economische agenda Kennis & Werk 2020 is vastgesteld en er prioriteit is aangebracht in de 

uitvoering middels het vaststellen van de Zeven mijls stappen, kan een realistische 

programmabegroting worden gepresenteerd. De basis hiervan vormen de uitgangspunten zoals 

vastgesteld in de programmabegroting 2014, aangevuld met de ervaringen van de start van de 

uitvoering in dat jaar.  

Het uitgangspunt blijft dat de programmakosten zo minimaal mogelijk zijn en ook de vastgestelde 

bijdrage per partner blijft ongewijzigd. De wijze waarop de programmabegroting wordt ingezet leest 

u terug in deze begroting. 

 

Zoals afgesproken wordt de financiering van de Zeven mijls stappen separaat aan deze begroting 

uitgewerkt binnen de projecten zelf. Op deze manier is iedere partner in de gelegenheid een 

aanvullende financiële bijdrage te leveren aan de actie(s) die het meest bijdraagt / het beste aansluit 

bij de eigen organisatiedoelen.   

 

2. Uitgangspunten 
Uitgangspunten voor de programmabegroting vormen de Zeven mijls stappen (= inhoud) en 

afspraken in de intentieovereenkomst (= spelregels), te weten: 

 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep worden gezamenlijke acties uitgevoerd 

(Zeven mijls stappen); de uitvoeringskosten van die acties zijn voor rekening van de partners 

die instappen, tenzij anders wordt afgesproken, bv. omdat er geen logische kostendrager is. 

 Gezamenlijke kosten worden gemaakt voor programmamanagement (coördinatiekosten) en 

out-of-pocket kosten waarmee kan worden bijgedragen aan het zichtbaar maken en 

verbinden van initiatieven, organiseren van ontmoetingen, uitbouw marketing en 

belangenbehartiging, monitoring, onderzoek, enzovoorts (programmabudget). 

 In 2014 is het programmabureau personeel ingevuld, te weten met een Programmamanager, 

Projectleider en Communicatieadviseur.  

 In 2014 is de gemeente Katwijk als gelijkwaardig partner aangesloten bij de samenwerking. 

Dit vraagt extra inzet van het programmabureau, dat gedekt wordt uit de financiële bijdrage 

die de gemeente Katwijk levert. 

 Alle partijen dragen bij aan zowel coördinatiekosten als programmabudget; uiteindelijk 

wordt de kostenverdeling tussen gemeenten en andere partijen min of meer sixty-fourty. 

 Gemeenten beschouwen 2014-15 als overgangsjaren waarin zij een groter deel van de 

kosten voor rekening nemen en andere partijen tijd geven om “in te groeien”; in de loop van 

2015 volgt een evaluatiemoment van de samenwerking en de invulling van het 

Programmabureau. 

 Nagegaan wordt extra dekkingsmogelijkheden ontstaan door reallocatie middelen (bv. 

Holland-Rijnland) of uit bijdragen derden (bv. provincie). 



 
 

 

 

3. Programmabegroting 2015 

Wat gaan we doen in 2015? Dat is vastgesteld in de notitie ‘Focus in de uitvoering 2014 -2016: wat 

realiseren we de komende twee jaar?’. We maken een start met de realisatie van de Zeven mijls 

stappen, te weten: 

- Koppelen van Kennis aan Markt 
- Ontwikkelen van een centrum voor Vitaliteit 
- Centrum voor ondernemerschap ondergebracht in onderscheidende huisvesting voor 

(door)starters 
- Optimaliseren stageaanbod en optimalisering van het inbedden van ‘ondernemende 

vaardigheden’ in de onderwijscurricula 
- Het ontwikkelen van een regionale visie op Retail en Werklandschappen 
- Het organiseren van een optimaal fysiek vestigingsklimaat in het Bio Science Park 
- Een optimaal functionerend Expat Center voor de Leidse regio 
- Be good en tell it  

 

Daarnaast ontwikkelen we een Index om de prestaties te volgen en creëren we een netwerk, 

verbindende evenementen, exposure, ondersteunend onderzoek enzovoorts.  

We zetten in op een stevige (digitale)communicatie om de verbondenheid en betrokkenheid tussen 

de dertien partners te faciliteren. 

Daarnaast worden, daar waar nodig, concrete acties met een financiële impuls op weg geholpen, 

zogenaamde aanjaagkosten. 

 

Deze werkzaamheden laten zich vertalen in het onderstaande overzicht: 

Uitgaven ex BTW 

Programmamanagement 

 Capaciteit 

Programmamanager: fulltime; schaal 14: €106.200  

Projectleiding: 32 uur per week; schaal 12: €80.000 

Communicatie: 25 uur per week; schaal 10: €48.542  

Huisvesting en ICT 

Eerste helft 2015 +/- €5.000 

Tweede helft 2015 +/- €10.000  

Totaal Programmamanagement: +/- €250.000 

 

 



 
 

 

Werkbudget 

Communicatie  

+/- €30.000 

Aanjaagkosten 

+/- €75.000 

Totaal Werkbudget: €105.000 

 

Totaal uitgaven Programmabureau (Programmamanagement + werkbudget) 

€355.000 

 

4. Kostendekking in 2015  

Vanaf de tweede helft van 2014 worden de kosten voor programmamanagement (formatie & 

huisvesting) naar rato gedeeld door de vijf gemeenten. De kosten voor het werkbudget (out-of-

pocket kosten & aanjaaggeld concrete acties) worden gedeeld door alle partijen:  50% komt voor 

rekening van gemeenten,  de andere 50% wordt verdeeld over deelnemende partners van onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen en ondernemerskoepels. Omdat de ondernemersverenigingen hebben 

aangegeven tijd nodig te hebben om financiële ruimte te zoeken (bv. via ondernemersfonds) is de 

gemeente Leiden bereid in de tweede helft van 2014 en 2015 het ondernemersdeel bij te passen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Structureel 2015 2016 2017 
 

Programmamanagement 250.000 250.000 250.000 250.000 

Werkbudget 105.000 105.000 105.000 105.000 

Totale Kosten 355.000 355.000 355.000 355.000 

     

Dekking     

Overheid 280.000 305.000 280.000 280.000 

Leiden 180.000 205.000 180.000 180.000 

Leiderdorp 25.000 25.000 25.000 25.000 

Katwijk 25.000 25.000 25.000 25.000 

Voorschoten 22.000 22.000 22.000 22.000 

Oegstgeest 21.000 21.000 21.000 21.000 

Zoeterwoude 7.000 7.000 7.000 7.000 

     

Ondernemers 25.000 0 25.000 25.000 

     

Onderwijs / Kennisinstellingen 50.000 50.000 50.000 50.000 

ROC Leiden 10.000 10.000 10.000 10.000 

Hogeschool Leiden 10.000 10.000 10.000 10.000 

Universiteit Leiden 15.000 15.000 15.000 15.000 

LUMC 15.000 15.000 15.000 15.000 

     

Totaal 355.000 355.000 355.000 355.000 
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