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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg (t/m punt 3) Ed Grootaarts 
 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid 
Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de praktische invulling van de door de gemeenteraad 
vastgestelde visie en prioriteiten (Objectieve veiligheid, Jeugd alcohol en drugs en Veiligheid 
in en om school) uit het Beleidsplan Integrale Veiligheid. Ter bespreking. 
 

4. Uitvoeringsprogramma Economische Zaken uitvoering motie 141107, brief 18 juni 2015 
Geagendeerd op verzoek van de VVD ter bespreking. Bespreekdoel: fracties maken hun 
prioriteiten kenbaar. 
 

5. Stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis 2016 
In dit voorstel is de vraag aan de raad om de stichting het Warenhuis 2016 het uitsluitend 
recht te gunnen om de wettelijke taken die ze op dit moment voor de gemeenten uitvoeren te 
kunnen continueren. Ter besluitvorming in de raad van 7 september 2015. 
 

6. Re-integratieverordening Participatiewet 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze verordening vast te stellen zodat deze in 
overeenstemming is met de laatste ontwikkelingen en afspraken in het kader van de 
Participatiewet. Ter besluitvorming in de raad van 7 september 2015. 
 

7. Verordening clientenparticipatie Werk en Inkomen 2015 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 moesten diverse 
verordeningen en beleidsregels technisch-redactioneel worden aangepast, om ze in 
overeenstemming te brengen met de wet en de daarin gehanteerde terminologie. In dit 
voorstel is de vraag aan de raad deze aangepaste verordening vast te stellen. Ter 
besluitvorming in de raad van 7 september 2015. 
 

8. Rioolverordening buitenriolering Leiderdorp 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad deze verordening vast te stellen en de verplichtingen 
van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en onderhoud van riolering en de 
hierbij te hanteren grensafbakening eenduidig te regelen. Ter besluitvorming in de raad van 7 
september 2015. 
 

9. Verordening rechtspositie wethouders 
Per 1 juli 2014 is een gewijzigd Rechtspositiebesluit Wethouders in werking getreden. Het 
gevolg van de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit is dat de Verordening rechtspositie 
wethouders niet langer aansluit bij het rechtspositiebesluit en als om die reden aangepast 
dient te worden. Ter besluitvorming in de raad van 7 september 2015. 

 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 

Leiderdorp, 18 augustus 2015 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 



*Z005A7C9ADB* 
 

 
 
 
Aan de leden van de raad 
 
 
   
 
 
 
 
datum : 24 juni 2015 
kenmerk : Z/14/002771/31629 
bijlage : Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid  
betreft : Integraal Veiligheidsbeleid 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
Op 22 april 2015 heeft u een eerste situatieschets (kenmerk Z/15/013600/26447) ontvangen  
met de thema’s die binnen het integrale veiligheidsbeleid komende jaren een prominente rol 
spelen. Daarbij is ook inzicht gegeven in de door mij ingezette bijzondere bevoegdheden over 
de afgelopen jaren.  
 
Aanvullend ontvangt u nu het door uw college vastgestelde Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 
(kenmerk Z/14/002771/31664). Dit plan beschrijft de praktische invulling van de door uw 
gemeenteraad vastgestelde visie en prioriteiten1 uit het Beleidsplan Integrale Veiligheid.  
 
De beleids- en uitvoeringsfase zijn integraal en interactief opgezet. Er zijn gesprekken 
gehouden en afspraken gemaakt met diverse partijen. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij lokale initiatieven en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en partijen 
om gezamenlijk met de gemeente en hulpdiensten veiligheid tot stand te brengen. Van alle 
voorgestelde activiteiten is er een ambitieuze maar realiseerbare selectie gemaakt in 
bijgevoegd uitvoeringsplan. Voor iedere activiteit is een actiehouder, betrokken partner(s), 
planning en budget omschreven.  Het college is er in geslaagd genoemde activiteiten binnen 
de bestaande formatie en begroting uit te voeren.  
 
Met dit uitvoeringsplan gaan wij komende vier jaar aan de slag. Verbinding, regie en 
daadkracht. Dat is het adagium voor ons huidige veiligheidsbeleid en dus ook het motto om de 
uitvoering nú te realiseren. 
 
Met belangstelling zie ik uw reactie tijdens het politiek forum op 31 augustus 2015 tegemoet.   
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

                                                
1
 (1) Objectieve veiligheid, (2) Jeugd alcohol en drugs en (3) Veiligheid in en om school zijn vertaald naar concrete onderwerpen en maatregelen. 
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Leeswijzer 
 
Voorliggend uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de afspraken in beleidsplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2015-2018

1
. Het beleidsplan beschrijft de strategische visie op veiligheid in 

Leiderdorp en dit uitvoeringsprogramma geeft praktische invulling aan deze visie aan de hand 
van concrete uitvoeringsactiviteiten per gekozen prioriteit. Iedere partner in de 
veiligheidsketen heeft haar taken, verantwoordelijken en bevoegdheden binnen het domein 
openbare orde en veiligheid. Er zijn gesprekken gehouden en afspraken gemaakt met diverse 
partijen. In dit plan worden deze nog eens kort beschreven. Voor iedere activiteit is een 
actiehouder, planning en het benodigde budget omschreven. 
 
De gekozen veiligheidsprioriteiten: (1) Objectieve veiligheid, (2) Jeugd alcohol en drugs en (3) 
Veiligheid in en om school, zijn vertaald naar concrete onderwerpen waar op wordt ingezet, 
om uiteindelijk de situatie te verbeteren ten aanzien van  het thema waaraan prioriteit is 
gegeven. Zo is de prioriteit ‘Objectieve veiligheid’ opgebouwd uit acties gericht op het 
terugdringen van woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-inbraken en geweldsdelicten. Ten 
aanzien van de prioriteit ‘Jeugd, alcohol en drugs’ zijn activiteiten in de vorm van een 
Taskforce en een jeugdnetwerk opgericht. Ook worden mogelijkheden onderzocht om lokale 
initiatieven vanuit de gemeente meer te faciliteren om de sociale controle te verhogen (o.a. 
buurtpreventie initiatieven, wijkgerichte aanpak). Voor wat betreft de prioriteit Veiligheid in en 
om school’ richten we ons vanuit de openbare orde hoek voornamelijk op de infrastructuur 
rondom scholen en op de afspraken met zowel scholen (preventie) als Politie (repressie).  
   
De beleids- en uitvoeringsfase zijn integraal en interactief opgezet

2
. Op deze wijze wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij lokale initiatieven en de eigen verantwoordelijkheid van 
inwoners en partijen om gezamenlijk met de gemeente en hulpdiensten veiligheid tot stand te 
brengen. Zo wordt ook de veiligheidsbeleving ten positieve beïnvloed.  
 
De activiteiten in dit uitvoeringsprogramma moeten bijdragen aan de in het beleidsplan 
geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Resultaten die overigens meer 
zeggen als sturingsinstrument van inzet dan als indicatoren van veiligheid. Want beleving van 
veiligheid blijft altijd lastig te beïnvloeden.  
 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om een 
ieder die aan dit uitvoeringsplan de afgelopen periode 
zo intensief heeft meegewerkt zeer te danken voor de 
waardevolle inbreng. Dit heeft geleid tot concrete 
afspraken en actiepunten waar wij allen komende vier 
jaar aan de slag mee kunnen. Verbinding, regie en 
daadkracht. Dat is het adagium voor ons huidige 
veiligheidsbeleid en dus ook het motto om de 
uitvoering nú te realiseren.  
 
Het college van Burgemeester en Wethouders.  
 
 
 

 
 

  

                                                      
1
 RBS: Z/14/002771/10262, vastgesteld door de gemeenteraad Leiderdorp op 6-10-2014 

2
 Cf. IBO protocol, projectmatig realiseren (PMR) en Kernbeleid Veiligheid (VNG). 
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“Criminaliteit op het gebied van vermogens- en gewelddelicten waar onder specifiek 
woninginbraken, geweldsdelicten, auto-inbraken en fietsendiefstallen, terugdringen en 

daarmee de veiligheid vergroten en het gevoel van veiligheid in de samenleving 
versterken”.  

 

Hoofdstuk 1: Prioriteit 1 Objectieve veiligheid 
 

Objectieve veiligheid 
In dit uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om Objectieve veiligheid verder 
uit te werken in vier onderwerpen: woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-
inbraken en geweldscriminaliteit3. 
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 

1.1 Woninginbraken 
 
Huidige situatie 
Leiderdorp heeft een groot woninginbraakrisico ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 
(o.a. door haar strategische i.c. kwetsbare locatie ten aanzien van uitvalswegen).  
 
De aanpak van de woninginbraken vertaalt zich in een combinatie van preventie en pro-actie 
(informatie, voorlichtingsavonden, ‘besmettingsbrieven’, burgernetacties, witte voetjes, project 
extra oren, buurtonderzoek etc.) tot repressie en nazorg (optreden Politie bij alle 
woninginbraken, buurtonderzoek, aangifte, inzet BOVA team, inzet flexteams, ANPR gebruik 
bij uitvalswegen, helikopter inzet, slachtofferhulp etc.).  
 
In overleg met partners lijkt deze mix van zowel preventief als repressief optreden een goede 
basis. Enerzijds ter bewustwording, anderzijds ter vergroten van de heterdaadkans. Deze 
laatste blijkt altijd de lastigste. Een goede aanvulling kan een betere voorbereiding op 
woninginbraken zijn. Oudere huizen zijn over het algemeen meer ‘inbraakbestendig’ te 
maken. Daarnaast lenen sommige wijken door hun strategische ligging of door de inrichting 
van de wijk zich er meer voor om doelwit te worden voor inbrekers. In dit geval kan in 
samenwerking met de buurt beter bekeken worden wat hier gezamenlijk aan kan worden 
gedaan. 

 

1. Inbraakpreventieavond(en) 
 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

De gemeente blijft, zolang hier behoefte aan is, twee maal per jaar 
een inbraakpreventieavond organiseren voor bewoners. Zowel in het 
najaar/de winter:  ‘het donkere dagen offensief’ (de donkere 
maanden) en vóór de vakantiemaanden (meeste inbraken worden 
gepleegd in deze maanden). 
De avond wordt overeenkomstig de inbraakcijfers wijkgericht ingezet 
en bevat de volgende onderdelen: 
- wijkschouw door CCV/Politie en presentator (live foto’s wijksituatie) 
- inbraakpreventiespecialist (tips en tricks) 
- Politie aan het woord (teamchef en/of wijkagenten over de MO) 
- aanwezigheid slachtofferhulp (nazorg) 
- aanwezigheid aanspreekpunt gemeente (Burgemeester, OOV en 
handhaving) 
- aanwezigheid aannemer/ondernemer (conform afspraak met 
gemeente) 

Effect Preventie, voorlichting, pro-actie en nazorg.  

Realisatie & 
planning 

Zolang er behoefte aan is, structureel. 2015-2018. 2x per jaar 
(winter- en zomermaanden) 

Actiehouders Cluster OOV 

                                                      
3
 Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat deze gekozen thema’s in Leiderdorp een belangrijke rol spelen in het kader van 

(on)veiligheid. 
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Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, wijkagenten, CCV, Slachtofferhulp, 
ondernemer(s). 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget  Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten inbraakpreventieavond(en) á 2x per 
jaar: € 2.500,- per jaar. 

 

2. Besmettingsbrieven 

Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

De gemeente verzendt een ‘besmettingsbrief’ aan de omwonenden 
rondom het adres waar onlangs is ingebroken. De gemeente 
ontvangt directe informatie van de Politie over het type inbraak, 
tijdstip, MO (modus operandi) en informeert omwonenden. De 
ervaring leert dat er veelal wordt ingebroken in en rondom dezelfde 
wijken en het type huis (besmettingsrisico). Daarnaast wordt een 
burgernet bericht verzonden met adresgegevens en daderinformatie. 
De gemeente houdt een bestand bij van de verspreide 
besmettingsbrieven en coördineert de verzending (zodat er geen 
dubbeling ontstaat) en informatieverzameling.  

Effect Voorlichting, extra ogen en oren, participatie en preventie, 
bewustwording, sociale controle 

Realisatie & 
planning 

Deze actie wordt al uitgevoerd door het cluster OOV. Effect zal pas 
optreden bij continue en consequent handelen, direct na iedere 
woninginbraak. 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV.  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, relatiebeheer Burgernet 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten besmettingsbrieven per jaar 
gemiddeld € 2.000,-  

 

3. Continuering Burgernet  
Omschrijving  
Aanpak 
Output  
  

Burgernet is een samenwerkingsverband gericht op het participeren 
van burgers bij opsporing, noodhulp en hulpverlening. In Burgernet 
wordt door de Politie informatie snel en op een netwerkmatige 
manier gedeeld met burgers via sms, ingesproken telefonische 
berichten en/of e-mails.  
Door continuering van Burgernet: 
- neemt de heterdaadkracht toe (objectieve veiligheid) 
- neemt het vertrouwen in Politie en gemeente toe 
- neemt het gevoel van veiligheid en de grip hierop toe (subjectieve 
veiligheid) 
- wordt een deel van de bevolking (deelnemers) gemobiliseerd als 
veiligheidspartner  
- deelnemers aan Burgernet hebben door hun deelname een beter 
en positiever beeld over dat wat gemeenten en Politie doen aan de 
veiligheid. 
- deelnemers aan Burgernet geven aan dat het gevoel van eigen 
veiligheid is gestegen. 
- verhoging van de veiligheid in de deelnemende gemeenten. 
- het aantal aanhoudingen is aantoonbaar gestegen onder invloed 
van Burgernetinzet (opsporen) 
- het aantal teruggevonden vermiste personen is onder invloed van 
Burgernetinzet aantoonbaar toegenomen (zie collegevoorstel:  
Om Burgernet te continueren is structureel budget nodig. Gezien de 
afspraken uit het voorgaande collegevoorstel (kenmerk 2013i01182) 
waarin is afgesproken tot een regionaal dekkend burgernet netwerk; 
verdient het sterk de voorkeur om budget vrij te maken voor 
continuering. Kosten per jaar: € 3.000,- (0.11 cent per inwoner). 
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Effect Burgerparticipatie, opsporing en heterdaadkracht vergroten. 

Realisatie & 
planning 

1
e
 kwartaal 2017. Realiseren budget, behalen 5% norm (participatie) 

middels geadresseerde brieven en voortzetting Burgernetproject.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Politie - relatiebeheer Burgernet 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Geadviseerd wordt om project Burgernet structureel te continueren. 
Kosten zijn € 3.000,- (0.11,- per inwoner) per jaar. Dit bedrag kan in 
de bestaande begroting onder kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen” worden bekostigd.  

 

4. Inzet BOVA Team 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Het Boevenvang team (BOVA) is een speciaal samengesteld flex 
team van het Politie team Leiden Noord. Opgeleid en 
gespecialiseerd om zowel herkenbaar als onherkenbaar in de wijk te 
surveilleren, te posten c.q. aanwezig te zijn om woning- en auto 
inbrekers op heterdaad aan te houden en hen direct uit de wijken te 
weren.  
Naast aanhouden en voorgeleiden geeft de inzet van het BOVA 
team een sterk preventief signaal af aan zowel de omgeving 
(burgertevredenheid) als de criminelen zelf. De inzet van het BOVA 
team zal zoveel als mogelijk worden afgestemd op de wijkgerichte 
aanpak van de gemeente in combinatie met overige 
veiligheidsmaatregelen.  

Effect Heterdaadkans, repressie, preventie en vervolging vergroten. 

Realisatie & 
planning 

Inzet Politie op niet nader gespecificeerde tijden 2015-2018. 
Doorlopend tot 2018 (evaluatie). 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeentewinkel, Openbare Orde en Veiligheid. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. De inzet van het BOVA team 
valt onder de capaciteitsplanning en Politieformatie van Politie 
Eenheid Den Haag. In overleg met OOV zullen tijdens de 
beleidsperiode 2016-2018 verschillende inzet moment worden 
gepland op niet nader te noemen tijdstippen.  

 

5. Detectiesensoren  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat veruit de meeste woninginbraken 
in de avond en nacht plaatsvinden (03:00uur). Meestal vanuit de 
achtertuin, binnengekomen via de brandgang en/of 
(achtertuin)poortjes. Deze vaak onverlichte en donkere poortjes 
bieden een prima aanvals- en vluchtmogelijkheid voor een inbreker. 
Met behulp van het strategisch aanbrengen van kleine 
detectieapparatuur kunnen bewegingen gesignaleerd worden en 
direct via de (dienst-)gsm worden gemeld. Hierdoor kan de Politie op 
slecht bereikbare locaties (brandpoorten) zonder directe personele 
aanwezigheid toch snel ‘aanwezig’ zijn. Via een plan van aanpak en 
met gebruik van deze apparatuur kan de Politie voor bijzonder snelle 
opvolging zorgen. Omdat is aangetoond dat het overgrote deel van 
de inbraken via de achterzijde van woningen plaatsvindt (welke dan 
voornamelijk via de brandpoort bereikt worden) bestaat er 
momenteel geen snellere en betere kans op heterdaad anders dan 
met behulp van deze detectieapparatuur. Juridisch aspect: het 
betreft hier geen observatie. Er is geen sprake van stelselmatigheid 
en/of privacy schendende maatregelen. De apparatuur wordt na een 
nacht weer verwijderd. Op deze wijze kan heel goed extra inzet 
worden gepleegd op wijk- en buurtniveau. 
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Effect Vergroten heterdaadkracht, repressie, sociale controle, Politie in de 
wijk, burgertevredenheid, neveneffect: door snelle opvolging treft de 
Politie regelmatig ‘gewone’ gebruikers/bewoners van de brandpoort 
die overwegend positief reageren op deze Politie-inzet. 

Realisatie & 
planning 

Na aanschaf van de sensoren (sept. 2015) wordt in overleg met het 
Politie team Leiden Noord een planning voor niet nader te noemen 
inzetmoment gemaakt in de beleidsperiode 2016-2018.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord en gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten voor 16 sensoren zijn € 500,- 
(minimaal 16 sensoren omdat zo effectief een wijk of buurt in kaart 
kan worden gebracht i.r.t. de pakkans en inzetcapaciteit) 

 

6. Inzet social media veiligheidsbeleid 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

Organiseren dat Politie informatie met betrekking tot gerelateerde 
feiten (woninginbraak, vermissing, diefstal etc.) deelt met de afdeling 
communicatie van de gemeente. Via deze weg kan aansluiting en 
communicatie door social media i.c. opvolging sneller plaatsvinden.  
Ook ondersteund de gemeente via social media lokale 
(buurt)initiatieven en stimuleert ontwikkelingen zoals het organiseren 
en faciliteren van whatsapp-buurtgroepen en burenalert in de wijk 
(o.a. naar aanleiding van de georganiseerde wijkschouw(en) en 
voorlichtingsavonden).  
Kortom: meer gebruik van Twitter, Facebook, Burgernet, Whatsapp 
etc. actieve communicatie en stimulatie van initiatieven op dit thema   

Effect Voorlichting, preventie, heterdaadkracht en participatie vergroten 

Realisatie & 
planning 

De inzet van social media moet een continue proces zijn en goed 
woorden geborgd in beide organisaties. Vanaf sept. 2015 tot dec. 
2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster Communicatie en cluster OOV. 

Betrokken partners Politie Eenheid Den Haag, afdeling communicatie, Politie team 
Leiden Noord, Burgernet relatiebeheer 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. De kosten voor dit actiepunt 
zijn opgenomen in de bestaande formatie van CZ (cluster 
Communicatie) en Gwi (cluster OOV). Programma 6b.  

 

7. Wijkschouw veiligheid 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

 

Een wijkschouw is een gezamenlijke rondgang door de wijk of buurt, 
met aandacht voor onvolkomenheden, gebreken, wensen en  
verbeterpunten met als doel het risico op woninginbraak te 
verkleinen. De geconstateerde kwesties kunnen zich voordoen op 
terrein van een woningcorporatie, in de openbare ruimte waarvoor de 
gemeente verantwoordelijkheid draagt, of op een particulier terrein. 
Van de wijkschouw wordt een verslag gemaakt (bij voorkeur conform 
model prestatie-eisen bestaande bouw) met foto’s erbij. Dit verslag 
wordt openbaar gemaakt naar de deelnemers en eventueel de 
betreffende buurt.  
Geconstateerde mankementen en wensen worden ter plekke 
besproken, daarbij komen ook richtlijnen voor onderhoud aan de 
orde. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk; er wordt in ieder 
geval een voorkeursoplossing geformuleerd. Afspraken kunnen 
worden gemaakt over de werkzaamheden die de bewoners zelf 
willen uitvoeren. Niet denken in problemen maar in oplossingen, dat 
is de opgave. 

Effect Preventie, burgerparticipatie, subjectief veiligheidsgevoel vergroten, 
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toename sociale controle en burgertevredenheid 

Realisatie & 
planning 

2 wijkschouwen per jaar voor goede voorbereiding en opvolging. 
Datum afhankelijk van buurtinitiatief. Zowel overdag als s ’avonds 
schouwen (i.v.m. licht en zicht). Evaluatie in volgende analyse en 
veiligheidsmonitor 2019. 

Actiehouders Gemeente cluster OOV en het CCV.  

Betrokken partners Bewoners(comité), woonconsulenten RHW, wijkagenten, afdeling 
gemeentewerken en wijkregisseur.  

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Gemeentewerken en Concernzaken 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar.  
Externe inhuur voor begeleiding verloopt via subsidie bij het 
Ministerie en het CCV (kosten € 0,-). Capaciteitsplanning CZ en Gwe 
(begroot in bestaande formatie). Mogelijk te nemen 
(fysieke)maatregel(en) worden incidenteel opgenomen c.q. 
aangevraagd op de van toepassing zijnde kostenplaats (afhankelijk 
van type maatregel).  

 

8. Buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Kort nadat aangifte is gedaan van een woninginbraak wordt altijd een 
buurtonderzoek uitgevoerd. Agenten bezoeken alle omliggende 
woningen om bewoners te vragen of zij toevallig iets van de inbraak 
hebben gezien en hen zo op het spoor van de mogelijke dader 
kunnen brengen. Het buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ heeft als 
toevoeging dat er opgeleide vrijwilligers met de (wijk)agenten álle 
huizen in de directe omgeving van een woning waar kort daarvoor is 
ingebroken bezoeken en tegelijkertijd preventietips op maat geven. 
Zij delen hierbij informatiemateriaal uit zodat bewoners zelf 
maatregelen kunnen treffen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. 

Effect Daderinformatie, recherchedoeleinden, heterdaadkracht vergroten, 
preventie en bewustwording, nazorg.  

Realisatie & 
planning 

Het buurtonderzoek nieuwe stijl moet zoveel mogelijk een continue 
proces zijn en bij élke woninginbraak worden uitgevoerd. Termijn is 
daarom de beleidsperiode jan. 2015 – dec. 2018. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar. Het kost de Politie aanzienlijk 
meer tijd (en informatiemateriaal) om de onderzoeken consequent uit 
te voeren. De capaciteit en kosten zijn opgenomen in de bestaande 
formatie/budget van Politie team Leiden Noord. 

 

9. Project Extra ogen en oren 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Het doel van dit project is om meer bewoners te bewegen met 
andere ogen hun wijk te bekijken. Zij kennen vaak hun buurt het 
beste en herkennen daarom sneller verdachte of afwijkende situaties 
of personen. Denk bijvoorbeeld aan verdachte figuren die 
rondhangen op straat of een onbekende in de tuin van de buren. De 
doelgroep is voornamelijk hondenbezitters omdat zij vaak op niet 
courante tijden (wanneer vaak wordt ingebroken) wel op straat zijn 
(vroeg in de ochtend of laat in de avond/nacht). Met dit project 
benadert de gemeente Leiderdorp hondenbezitters met de vraag of 
ze verdachte of risicovolle situaties via een korte (bel)lijn aan 
gemeente of Politie door willen geven.  

Effect Preventie, sociale controle en cohesie, vergroten heterdaadkracht, 
toename meldingen, betrokkenheid bewoners.  

Realisatie & 
planning 

In januari 2016 worden alle hondenbezitters in Leiderdorp benaderd. 
In maart 2016 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.  
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Actiehouders Gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Hondenbezitters, Politie en gemeente 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. Het aangetekend verzenden 
van de brieven kan worden bekostigd uit de kostenplaats ‘overige 
veiligheidsmaatregelen’ á €750,- De capaciteit voor organisatie en 
instructie is opgenomen in de bestaande formatie van OOV en het 
Politie team Leiden Noord.    

 

10. Project Vangnet 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Door gericht op bepaalde uitvalswegen de wegen ‘blauw te verven’ 
door veel aanwezigheid van Politie met actieve verkeerscontroles 
wordt de zichtbaarheid vergroot en gaat een preventie werking uit 
naar potentiële daders van o.a. vermogensdelicten.  
Uit de praktijk blijkt dat dergelijk gerichte acties veel bijvangst kennen 
en de burgertevredenheid over het algemeen toeneemt 
(uitzonderingen daar gelaten). In overleg met het regionaal 
verkeershandhavingsteam kunnen extra controles worden 
georganiseerd in en rondom Leiderdorp om een sterk signaal af te 
geven richting het mobiel banditisme. 

Effect Preventiewerking, vergroten zichtbaarheid, bijvangst en 
burgertevredenheid functioneren/aanwezigheid Politie in gemeente.  

Realisatie & 
planning 

In overleg 1 á 2 keer per jaar via regionaal 
verkeershandhavingsteam (RVHT) en Politie team Leiden Noord.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Politie en RVHT 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. In afstemming met het RVHT 
komt de benodigde capaciteit uit de bestaande formatie van de 
regionale Eenheid Den Haag. Het cluster OOV en cluster 
Communicatie verzorgen de organisatorische en communicatieve 
aspecten van dit actiepunt.   

 

11. Voetstappenactie ‘witte voetjes’ (zomeractie) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Tijdens een voetstappenactie controleren agenten woningen in 
wijken en huizen waar veel inbraak en insluipingen plaatsvinden. 
Indien er ingeslopen kan worden laten de agenten zogenaamde 
‘witte voetjes’ achter in de woning. Dit zijn papieren voetjes in de 
vorm van een schoenafdruk met daarop de tekst: "Dit had de afdruk 
van een inbreker kunnen zijn". Aanwezige bewoners worden door de 
agenten aangesproken en van tips en preventieadvies voorzien. De 
voetstap is niet bedoeld om de bewoners te laten schrikken maar om 
aandacht te vragen voor de gelegenheid die aan dieven geboden 
wordt om eenvoudig hun slag te slaan. Cijfermatig valt een 
‘insluiping’ ook onder een woninginbraak. Er zijn veel insluipingen in 
Leiderdorp (o.a. in schuren en bergingen).  

Effect Bewustwording en preventie 

Realisatie & 
planning 

1x per jaar in de zomermaanden (dan staan veel ramen en deuren 
open, gaan bewoners even ‘snel’ boodschappen doen, bij de buren 
zitten etc.). Tussen april en september tot 2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politie team Leiden Noord 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn ongeveer € 25,- per 250 
voetjes. Capaciteitsplanning cluster OOV, cluster handhaving en 
Politie team Leiden Noord (opgenomen in bestaande formatie).  
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12. Donkere Dagen Offensief – DDO (winteractie) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In de wintermaanden slaan inbrekers veelvuldig hun slag, vaak 
met een piek voor de feestdagen. Het donkere dagen offensief zet 
in deze periode, oktober tot maart, extra maatregelen in tegen 
woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. De extra 
maatregelen en acties bestaan onder meer uit verscherpt toezicht 
(ook onherkenbaar) en intensievere surveillance op hot times en 
risicoplaatsen (hotspots). Maar ook voorlichting aan inwoners en 
ondernemers. Face to face of misschien wel een flyer door de bus 
waarop staat dat men beter het raam boven had kunnen sluiten.. 
Het DDO wordt elk jaar anders ingevuld met een combinatie van 
instrumenten. Soms ook met een 100% controle waarbij de 
mobiele ANPR wordt ingezet, belastingdienst ter plaatse is, 
alcoholcontrole etc. Altijd met hetzelfde doel: terugdringen van 
High Impact Crimes (w.o. woninginbraak, overvallen en geweld).  

Effect Vergroten preventie, voorlichting, bewustwording, heterdaadkracht 
en terugdringen woninginbraken en overvallen.  

Realisatie & planning Elk jaar (2015-2018) in de maanden oktober tot en met maart. 
(donkere dagen = wintermaanden).  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, Gemeente, cluster OOV, cluster 
Communicatie en Regionale Eenheid Politie Den Haag. 

Betrokken partners Politie, Gemeente, belastingdienst, O.M.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats 
“overige veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- 
per jaar (afhankelijk van communicatieplan). Inzetcapaciteit is 
opgenomen in bestaande begroting/formatie.  

 

13. Inzet tekstkar 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Op strategische locaties langs (hoofd)wegen matrix borden/ 
tekstkarren inzetten met bijpassende teksten b.v.: 
‘De meeste inbraken vinden overdag plaats’ 
‘Houd de dief buiten de deur’ 
‘Zet inbrekers in het licht!’ enz. 
Instelbare teksten zowel te gebruiken voor woninginbraakpreventie 
of bij alertheid verhogende situaties (opsporings- en aangifte 
doeleinden, verkeerscirculatie, bijeenkomsten, evenementen, 
jaarwisseling, crisiscommunicatie, calamiteitenroutes etc.).  
Een multi-inzetbaar instrument voor verduidelijking, bewustwording 
en het bieden van handelingsperspectief.  

Effect Preventie, bewustwording, afschrikking (criminelen). 

Realisatie & planning Tijdens woninginbraakpiekmoment maar ook multi inzetbaar voor 
verkeer en evenementdoeleinden. Voor OOV inzetbaar vanaf mei 
2017.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, cluster Communicatie.  

Betrokken partners Afdeling Gemeentewerken, cluster verkeer en Politie team Leiden 
Noord. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De kosten (ongeveer € 9.000,-) voor een multi inzetbare 
gemeentelijke tekstkar worden in de bestaande begroting 
opgenomen bij de betreffende afdeling.   
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14. PKVW renovatie  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Het Nederlandse inbraakpreventiebeleid kent twee belangrijke 
pijlers: het landelijke keurmerk voor inbraakpreventie – beter bekend 
als het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - en de verplichting 
inbraakpreventiemaatregelen te treffen bij nieuwbouw van woningen, 
vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij renovatie van sociale woningen is  
voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen daarin niet 
vastgelegd. Wel voldoen aan het PKVW keurmerk kan ervoor zorgen 
dat het aantal inbraken in sociale huurwoningen fors daalt. Hier 
moeten afspraken over worden gemaakt met Rijnhart Wonen. 
Cluster OOV en Politie willen graag eerder betrokken worden bij de 
renovatieplannen in het kader van deze veiligheidsaspecten. Het 
idee is om bij de volgende rond c.q. vaststelling van de nieuwe 
prestatieafspraken tussen gemeente en RHW hier expliciet 
afspraken over te maken.   

Effect Preventie en voorkomen van woninginbraak en woningovervallen.  

Realisatie & 
planning 

Alvorens de huidige prestatieafspraken aflopen met elkaar om de 
tafel om nieuwe (veiligheids)prestatieafspraken m.b.t. het PKVW te 
borgen.  

Actiehouders Rijnhart Wonen, Politieteam Leiden Noord en gemeente Leiderdorp 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV, het CCV en Politie 

Portefeuillehouder Kees Wassenaar en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Momenteel is onduidelijk hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Dit 
hangt af van de schaal, omvang en type renovatiewoning(en). In de 
gesprekken met RHW en het CCV zal duidelijk moeten worden  wat 
haalbaar is en om welke bedragen het uiteindelijk zal gaan.  

 

15. Veiligheidsmarkt 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Op een veiligheidsmarkt krijgen bezoekers een eerste indruk van 
maatregelen die ze zelf kunnen ondernemen om veiligheid te 
vergroten. De doelgroep is breed. Zowel ondernemers als inwoners 
kunnen op een veiligheidsmarkt via een (laagdrempelige) manier 
informatie inwinnen over hun veiligheidsvraagstukken of problemen. 
De veiligheidsmarkt is bij uitstek geschikt om te organiseren in de 
jaarlijkse Week van de Veiligheid. Zo zijn ondernemers en inwoners 
aan het begin van de donkere maanden goed geïnformeerd over 
risico’s die ze lopen en maatregelen die ze zelf kunnen nemen of 
onderling kunnen afstemmen. 

Effect Voorlichting, bewustwording, preventie, nazorg.  

Realisatie & 
planning 

1x per jaar, aan het begin van de donkere maanden (begin oktober) 
Jaarlijks in week 41. 

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Betrokken partners CCV, Politie, brandweer, GHOR, VRHM, ondernemers, bewoners 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel heeft de gemeente niet eerder een dergelijke markt 
georganiseerd. Daarom is onduidelijke welke kosten dit met zich 
meebrengt. De kosten voor een eerste bijeenkomst worden geschat 
op € 1.250,-. Dit kan worden opgenomen op de huidige kostenplaats 
‘overige veiligheidsmaatregelen’.  
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Prestatie indicatoren Woninginbraak (veiligheidsanalyse) 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal/inbraak 
woning 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.1) 

116 141 122 - 100 (-) 

Diefstal/inbraak box 
/ garage / schuur / 

tuinhuis 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.2) 

18 16 29 - 20 (-) 

 
 

 

1.2 Fietsendiefstallen 
 
Huidige situatie 
Er is een duidelijke stijging van fietsendiefstallen zichtbaar in Leiderdorp met name rond de 
hotspot Winkelhof. In de verschillende gesprekken met bewoners en vanuit diverse gremia 
wordt ook aandacht voor dit onderwerp gevraagd. De toename van het aantal 
fietsendiefstallen heeft volgens de Politie onder andere te maken met de toenemende 
populariteit van de fiets met hulpmotor (elektrische fietsen). Deze zijn behoorlijk kostbaar en 
daardoor gewilde objecten (o.a. voor verkoop op zwarte markt).  
 

16. Lokfiets  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie worden er geprepareerde ‘lokfietsen’ 
in Leiderdorp gestald op plaatsen waar veel fietsen worden 
ontvreemd. Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met 
GPS-volgsysteem. Zodra de fiets verplaatst wordt krijgt de Politie 
een seintje. De GPS-zender geeft door welke weg de gestolen fiets 
aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling in 
kaart worden gebracht, opgespoord en aangehouden. 
In samenwerking met het centrum Fietsendiefstal is inzet van (30) 
verschillende fietsen en track en trace-systemen mogelijk. Er zijn 
voor de gebruikers geen directe kosten aan verbonden (subsidie). 
Lokfietsen zijn effectieve middelen om daders op heterdaad te 
betrappen. Ook kan de Politie via een lokfiets bij de heler komen wat 
interessant is voor de bronbestrijding. 

Effect Heterdaadkracht vergroten, bron aanpakken, preventieve werking.  

Realisatie & 
planning 

Over locaties en tijdstippen wordt niet gecorrespondeerd. De 
lokfietsen worden in de periode van oktober 2015 tot december 2018 
ingezet waarna evaluatie zal plaatsvinden (o.b.v. inzet, heterdaad en 
prestatie indicator BVH). Dit actiepunt wordt i.s.m. met cluster 
verkeer uitgevoerd cf. de uitvoeringsbrief Fietsnota. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, Centrum Fietsendiefstal, cluster Verkeer 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp cluster OOV, ondernemers(vereniging). 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar omdat OOV subsidie heeft 
aangevraagd voor  deze actie. Kosten: subsidie Centrum 
Fietsendiefstal (lokfietsen en informatie) en de inzetcapaciteit is 
meegenomen in de capaciteitsplanning (formatie) van het cluster 
OOV en Politie team Leiden Noord.  
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17. Gericht inzet bikers fietsendiefstal 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Bikers kunnen ingezet worden om te zoeken naar specifieke 
objecten zoals gestolen fietsen. Zij zijn erop getraind om verdachte 
situaties te herkennen en kunnen daar adequaat op reageren. 
Buurten en wijken worden steeds meer autoluw gemaakt, terwijl de 
woongebieden in de stad worden gekenmerkt door groenstroken, 
woonerven en 30 kilometerzones. Voor al deze ontwikkelingen is de 
mountainbike een uitermate geschikt surveillance middel. Dit kan de 
heterdaadkracht vergroten doordat bikers snel kunnen ingrijpen op 
het moment dat zij een bepaalde situatie niet vertrouwen.     

Effect Heterdaadkracht vergroten, preventie en toezicht 

Realisatie & 
planning 

Extra inzet van bikers rondom hotspots en hottimes zal gedurende 
2016-2018 in afstemming met de Politieplanning in Leiderdorp 
worden georganiseerd.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de Politie bestaande 
formatie binnen Politie team Leiden Noord.  

 

18. Promotieteam  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie, het centrum voor fietsendiefstal en 
de gemeente kan het ‘promotieteam’ burgers informeren over 
fietsendiefstal.  
Het promotieteam is opgericht om, bij een actie van de Politie of 
gemeente, burgers over fietsdiefstal te informeren. Het team bepaalt 
in overleg met de team OOV wat de boodschap is die het moet 
overbrengen. Zo is er een standaardthema, bepaald door het 
Centrum Fietsdiefstal, over actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen. 
Maar er kan dus ook voor een lokaal thema worden gekozen. Het 
promotieteam beschikt over promotiemiddelen, zoals folders, 
registratiekaarten, fietshangers enz. Het team beschikt over een 
aantal frames voorzien van de nieuwste anti-diefstalproducten. 
Tevens neemt het team een laptop mee. Hierop kunnen de 
medewerkers belangstellenden laten zien welke websites interessant 
zijn om fietsdiefstal te bestrijden. Een voorbeeld is de site van de 
stichting ART over de kwaliteit van de sloten. Ook is er de 
mogelijkheid de eigen fiets na te trekken bij het RDW-register. 

Effect Voorlichting, preventie, bewustwording, nazorg 

Realisatie & 
planning 

Inzet van het promotieteam wordt gepland in: 
1x mei 2016 en 1x oktober 2017 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Door het verkrijgen van subsidie zijn er voor de inzet van het 
promotieteam voor de gemeente Leiderdorp geen directe kosten aan 
verbonden (promotieteam, lokfietsen en informatiemateriaal). De 
inzet van het cluster OOV en cluster Communicatie valt binnen de 
bestaande formatie (begroot). 

 

19. Graveerteam  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In samenwerking met de Politie, het centrum voor fietsendiefstal en 
de gemeente kan het ‘graveerteam’ burgers helpen bij het laten 
registreren van hun fiets.  
Het is belangrijk dat eigenaren van een fiets zoveel mogelijk 
kenmerken van de fiets kennen en dat deze ook op de fiets zichtbaar 
zijn. Een goede methode om je fiets te registreren is het graveren 
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van een code in de fiets. Uit de praktijk blijkt dat dit zin heeft. Veel 
gestolen fietsen worden namelijk teruggebracht aan de hand van de 
postcode of een andere ingegraveerde code. 
Voor het graveren wordt om legitimatie gevraagd. Ook wordt de fiets 
op diefstal gecontroleerd bij het RDW en wordt nagegaan of deze 
gegraveerd kan worden. Na het graveren wordt over de gravure een 
sticker aangebracht met het nummer in schrift en als barcode. De 
eigenaar krijgt ten slotte ook een registratiekaartje met gegevens van 
de fiets mee.  

Effect Bewustwording, preventie, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

Inzet van het graveerteam wordt (tegelijkertijd met het promotieteam) 
gepland in: 
1x mei 2016 en 1x oktober 2017 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Door het verkrijgen van subsidie zijn er voor de inzet van het 
graveerteam voor de gemeente Leiderdorp geen directe kosten aan 
verbonden (graveerteam en informatiemateriaal). De inzet van het 
cluster OOV en cluster Communicatie valt binnen de bestaande 
formatie (begroot). 

 

20. Framenummer controle  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie voert de gemeente 
framenummercontroles uit op locaties waar veel fietsen worden 
ontvreemd en waar veel fietsen te vinden zijn (winkelcentra, 
middelbare scholen, sportvelden etc.).  
Het is belangrijk dat eigenaren van een fiets hun aankoop goed laten 
registeren en controleren. Veel gestolen fietsen worden namelijk 
teruggebracht aan de hand van het framenummer.  

Effect Heterdaadkracht vergroten, preventie, bewustwording, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

1x per jaar in het 2
e
 kwartaal 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster handhaving 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar. Voor deze jaarlijkse actie is 
hoofdzakelijk Politie, OOV en communicatie inzet noodzakelijk. Dit is 
opgenomen in de bestaande formatieplaats.  

 

21. Registratiepromotie  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

De afdeling communicatie kan aan registratiepromotie doen door de 
registratiebrochure van Centrum fietsendiefstal te verspreiden binnen 
Leiderdorp. 
In de brochure staat beschreven waarom het belangrijk is om het 
framenummer van de fiets te laten registreren en ook staan de 
registratiekaartjes in de brochure zodat dit ingevuld kan worden door 
meerdere personen uit één gezin.  

Effect Bewustwording, preventieve werking, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

Juni 2016 en september 2017 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wildeman-zundapp.nl/Zundapp/Zundapp-goedkeurnummers/Zundapp-Goedkeurnummers.html&ei=F3xDVZ3AAoHUPajKgNAB&bvm=bv.92189499,d.ZWU&psig=AFQjCNHDr3jcSlU6iQd_Xz8954G0izVfuQ&ust=1430572430249355
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Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster Communicatie 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en cluster Communicatie 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten worden geschat op ongeveer 
€1000,- (materiaal en verspreiding). 

 

22. Fiets stalling mogelijkheid Winkelhof  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

 

In samenwerking met winkelcentrum Winkelhof onderzoekt de 
gemeente wat de mogelijkheden zijn om fietsers een betrouwbare 
manier te bieden om hun fiets achter te laten. Het grootste aantal 
fietsen wordt bij de Winkelhof ontvreemd. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor fietsenstallingen bij het winkelcentrum. Hierbij 
kan gedacht worden aan een dubbele fietsenstalling, maar ook aan 
de zogenoemde rekken, tulpen, nietjes of stangen waar de fiets aan 
vast kan worden geketend. Voor scooters bestaan er speciale ringen 
die in de grond worden gezet, waar de ketting aan vast kan worden 
gemaakt. Door in de fietsenstalling camera’s op te hangen, geeft het 
dieven minder de gelegenheid om fietsen en/of scooters mee te 
nemen. De camera’s zullen een preventieve werking hebben, maar 
kunnen ook de heterdaadkracht vergroten. 

Effect Preventieve werking, betere fietsvoorziening, minder diefstallen, 
drempelverhoging fietsendiefstal.   

Realisatie & 
planning 

Aanvang februari 2017 (of zoveel eerder afhankelijk van de 
projectontwikkeling Winkelhofplein).  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, Wereldhave 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, Centrum voor Fietsendiefstal NL 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er geen budget beschikbaar. Onderzocht moet 
worden welke keuze het beste én realiseerbaar is binnen de huidige 
beleidsperiode.  

 

Prestatie indicatoren fietsendiefstal 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal brom-, 
snor-, fietsen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.6) 

126 120 128 - 100 (-) 

 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://melvinbakker.nl/11-10-2012-nieuwe-dubbele-fietsenstalling-station-nunspeet-in-gebruik/&ei=y4BDVZbeMc7WPeuRgJgP&bvm=bv.92189499,d.ZWU&psig=AFQjCNEtgzWBucw0J4TFF_GWnTiE9yRHAw&ust=1430573638274964
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.doelbeelden.nl/index.asp?m%3Dbedrijf%26id%3D49%26d%3DGrijsen&ei=l4RDVezNL8PfPYiKgLgN&bvm=bv.92189499,d.ZWU&psig=AFQjCNGtVA1Z0SUH_NR9xM5SI6nYwZCeIA&ust=1430574606108508
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1.3 Auto inbraken 
 
Huidige situatie 
In de cijfers uit de veiligheidsanalyse zien we een hoog aantal diefstallen uit auto’s. Een 
mogelijke verklaring komt voort uit de gunstige ligging van Leiderdorp voor mobiel banditisme 
(geldt overigens ook voor veel woninginbraken).  
De hotspot auto-inbraken zijn net als de fietsdiefstallen in/rondom het winkelcentrum 
Winkelhof terug te vinden (parkeergarage). Cijfermatig vanuit de wijken/buurten beschouwd 
kent de Buitenhof de meeste auto inbraken.  
 

23. Lokauto  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

De autocriminaliteit verminderen door de inzet van een lokauto. Dit 
heeft een redelijke kans op een heterdaad (veelal worden dezelfde 
auto’s gestolen of ingebroken in bepaalde type auto’s voor bepaalde 
onderdelen). De lokauto is voorzien van camera's waarmee de auto-
inbrekers op heterdaad kunnen worden betrapt en dient als bewijs 
voor vervolging. De Politie wordt direct gealarmeerd en de beelden 
gaan rechtstreeks naar de meldkamer. Bij diefstal van het voertuig 
zullen de daders niet ver komen. In de auto is apparatuur geplaatst 
waarmee de wagen eenvoudig te traceren is. Er zijn twee soorten 
auto inbraken: gelegenheidsinbraak waarbij waardevolle spullen in 
het zicht liggen en professionele inbraak. Deze laatste is vaak gericht 
op airbag- en navigatiesystemen. Vooral de laatste categorie 
inbraken zal hiermee worden tegengegaan.   

Effect Heterdaadkracht en pakkans vergroten, repressief, preventief 
(signaal naar professionele inbrekers).  

Realisatie & 
planning 

De lokauto’s worden gedurende de volledige beleidsperiode 2015-
2018 gericht ingezet. Ze zullen op verschillende hotspots, hottimes 
maar vooral op merk en type worden ingezet. Over data en exacte 
locaties worden uiteraard geen mededelingen gedaan. Dit wordt 
bepaald door het Politie team Leiden Noord in overleg met OOV.   

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Geen budget benodigd. Het Politie team Leiden Noord kan via een 
aanvraag beschikken over diverse lokauto’s die worden ingezet in 
genoemde perioden. Voor de gemeente zijn geen materiaal of 
inzetkosten aan deze maatregel verbonden.  

 

24. Popnagelen kentekenplaten  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

Kentekenplaten worden vaak gestolen voor het gebruik van criminele 
activiteiten. Kentekenplaten zijn makkelijk los te wippen uit het frame 
waar ze inzitten. Daarom is een popnagel door de kentekenplaat de 
beste oplossing om te voorkomen dat kentekenplaten van de auto af 
worden gestolen. Vaak worden kentekenplaten gebruikt om illegaal 
mee te tanken, maar ook kunnen kentekenplaten gebruikt worden op 
een auto om na een overval of woninginbraak te vluchten. Door de 
kentekenplaten vast te zetten is de kans kleiner dat kentekenplaten 
voor deze redenen gestolen worden. De Politie organiseert acties 
voor het popnagelen van kentekenplaten. De gemeente kan hierin 
ondersteunen door aandacht te vragen voor het belang van een 
dergelijke simpele ingreep.  

Effect Preventieve werking, voorlichting, bewustwording.  

Realisatie & 
planning 

Juli 2016 en September 2018 (in combinatie met een popnagelactie 
van de Politie).  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, cluster Communicatie 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken cluster Communicatie en cluster OOV 
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Budget Er  is budget beschikbaar vanuit het Politie team Leiden Noord en 
capaciteitsinzet vanuit de afdelingsformatie Concernzaken en 
Gemeentewinkel.   

 

25. Kennisbank: Permanent autoteam (PAT) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In het PAT van de Politie zijn verschillende deskundigen 
vertegenwoordigd die als vraagbaak en kennisbank kunnen worden 
ingezet om voertuigcriminaliteit te voorkomen en bestrijden. Het 
inschakelen van specifieke deskundigheid vanuit dit team op 
bepaalde thema’s (inbraak, diefstal, bewustwording, voorlichting etc.) 
kan bijdragen aan de bestrijding van algehele voertuigcriminaliteit in 
Leiderdorp. 

Effect Kennis overdracht, voorlichting, bewustwording, preventie 

Realisatie & 
planning 

Afhankelijk van lokale casuïstiek (b.v. herhaald slachtofferschap of 
signalen van herhaaldelijk professionele inbraak/diefstal) wordt direct 
het PAT geraadpleegd en bij de maatregelen betrokken.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De inzet van het PAT valt binnen de afdelingsformatie (begroot) Gwi. 

 

26. Actie ‘buit eruit’  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

‘Buit eruit’ is een actie van de Politie en gemeente waarbij auto’s 
worden gecontroleerd of deze goed afgesloten zijn en of er 

waardevolle spullen in het zicht liggen. Bij de auto’s die afgesloten 
zijn en waar geen waardevolle spullen zichtbaar zijn achtergelaten in 
de auto wordt een groene kaart achter de ruitenwisser gestoken.  
Eigenaren waarvan de auto niet is afgesloten worden daar 
persoonlijk op aangesproken. Zij krijgen een rode kaart. 
Onachtzaamheid is vaak de oorzaak van diefstal. Tijdens deze actie 
controleren agenten en boa’s auto’s in wijken waar veel auto 
inbraken plaats vinden. De actie is niet bedoeld om aandacht te 
vragen voor de gelegenheid die aan criminelen wordt geboden om 
eenvoudig hun slag te slaan. 

Effect Preventieve werking, bewustwording, voorlichting, preventie 

Realisatie & 
planning 

In november 2015, augustus 2016, juni 2017 en december 2018 
worden in de wijken waar veel wordt ingebroken gesurveilleerd door 
de gemeente en Politie om auto bezitters te attenderen op 
inbraakrisico’s van hun auto’s.   

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- voor het 
foldermateriaal. Inzetcapaciteit is in de handhavingsplanning 
meegenomen. 

 

Prestatie indicatoren auto-inbraken 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal uit/vanaf 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.4) 

160 199 177 - 150 (-) 

Diefstal van 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.5) 

18 14 28 - 20 (-) 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://forum.flitsservice.nl/techniek/parrot-asteroid-gejat-serienummer-8654b97e2600-t85718.html&ei=3INHVcGJMc2AaYvNgfgL&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNH8PypMoiU_jjo_P3in1l_ccZNmOw&ust=1430836560470715
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1.4 Geweldscriminaliteit 
 
Huidige situatie 
Het thema huiselijk geweld heeft sinds de invoering (2010) vanuit de gemeente(n) veel 
aandacht gekregen (implementatie wet tijdelijk huisverbod). Vanuit het IVB (als prioriteit 
benoemd) en ook landelijk. Zo is er een samenwerkings- en handelingsprotocol opgesteld 
voor Leiderdorp en wordt de casuïstiek vanuit de verschillende veiligheids- en zorgnetwerken 
toegepast. Er is naast de procesmatige en juridische kant ook veel energie gestoken in de 
onderlinge relaties tussen partijen die betrokken zijn bij het formuleren van het advies tot 
opleggen, uitvoeren en bezwaarprocedure van een huisverbod (GGD, OM Politie, SP71 en 
gemeente).  Een goed functionerend netwerk is in de kritieke fase cruciaal voor juiste 
besluitvorming en vooral het op te stellen zorgplan voor ‘achterblijvers’ i.c. de slachtoffers 
(w.o. kinderen).   
 

27. Geweld in afhankelijkheidsrelaties 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Een cliëntgerichte, multidisciplinaire aanpak die alle betrokkenen, 
ook plegers, zo veel mogelijk direct naar de hulpverlening leidt. Deze 
systeemgerichte benadering veronderstelt dat alle direct betrokkenen 
hulp krijgen die onderling samenhangt en op elkaar is afgestemd. De 
ketenaanpak van organisaties die zijn betrokken bij de aanpak van 
huiselijk en eer gerelateerd geweld (Politie, Openbaar Ministerie, 
reclassering, veilig thuis, vrouwenopvang en andere 
hulpverleningsinstanties) is de afgelopen jare al versterkt. Zo moet 
ook bij de hulpverlening in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod 
een systeemgerichte aanpak centraal staan. Essentie van de wet is 
dat er tijdens de periode dat een huisverbod is opgelegd aan de 
pleger, maar ook aan het slachtoffer en eventueel aanwezige 
kinderen, een adequaat hulpaanbod wordt gedaan. Dit hulpaanbod 
dient zeer kort na het opleggen van een huisverbod in gang te 
worden gezet. In de praktijk betekent dit dat de verschillende 
hulpverleningsinstellingen gezamenlijk afspraken moeten maken 
over een systeemgerichte benadering (hele gezin) waarbij een 
consequente toepassing (en doorontwikkeling) van de Wet Tijdelijk 
Huisverbod van belang is.  

Effect Repressieve en consequente aanpak afhankelijkheidsrelaties door 
middel van een systeemgerichte benadering. 

Realisatie & 
planning 

Afhankelijk van casuïstiek maar wel van toepassing op élke casus 
die zich voordoet in de periode 2015-2018. Door middel van 
systeemgerichte benadering partners (hanteren actueel draaiboek 
‘zorg huisverbod’ waarbij door de hovj’s Politie consequent de 
risicotaxatie-instrumenten worden ingevuld en de gemeente het 
huiselijk geweldsprotocol stringent hanteert.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder M. van der Eng en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget Voor de zich voordoende casuïstiek zal extra tijd en aandacht 
worden genomen voor onderlinge afstemming tussen partners, het 
draaiboek, protocol, risicotaxatie-instrument en het zorg- en 
beleidsadvies. Deze tijd zal vanuit het cluster OOV en het 
Politieteam Leiden Noord uit de bestaande formatie moeten worden 
ingezet. 

 

28. Extra inzet ‘Veilige Publieke Taak’ 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Dagelijks berichten de media over incidenten van agressie en 
geweld tegen werknemers met een publieke taak. De 
maatschappelijke belangstelling voor het terugdringen en voorkomen 
van deze incidenten is groot. Het kabinetsbeleid is erop gericht 
overheden, werkgevers en werknemers te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid om blijvend te werken aan het verder 
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 terugdringen van agressie en geweld. Het is daarom van belang dat 
organisaties met een publieke taak zich bewust zijn van de noodzaak 
samen te werken met partners in de veiligheids- en strafrechtketen 
zoals Politie en Openbaar Ministerie. Promotie van veilige publiek 
taak met consequent melding- en aangifte gedrag van medewerkers. 
Daarbij is het van belang dat de gemeente en hulpdiensten gebruik 
maken van de ondersteuning in het aangifteproces (Politie) en 
vervolgingsbeleid (OM) op basis van de Eenduidige Landelijke 
Afspraken (ELA). Uniforme tolerantiegrenzen zoals in de 
draaiboeken (o.a. jaarwisseling) districtelijke worden afgesproken 
dragen bij aan uniforme aanpak. Aansluiting bij het regionaal idee 
om voor getroffen werknemers een loket te openen voor nazorg lijkt 
een goede aanvulling op het voorlichtingsbeleid.  

Effect Preventie, voorlichting, nazorg bij geweld tegen functionarissen met 
een publiek taak.  

Realisatie & 
planning 

Vlak voor de grotere lokale en regionale evenementen (jaarwisseling, 
marathon, koningsdag etc.) extra aandacht via (social)media te 
vragen voor dit thema en werkafspraken te maken met medewerkers 
inzake tolerantiegrenzen, aangifte en doorverwijzing (nazorg). 

Actiehouders Gemeente en Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners O.M., Politie Eenheid Den Haag, Rijksoverheid.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget In de bestaande begroting is voldoende formatie beschikbaar voor 
extra inzet en communicatie over dit item (CZ en Gwi). 

 

29. Eenduidige registratie incidentcodes 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Uit de cijfers in de veiligheidsanalyse blijkt dat gelijke gebeurtenissen 
niet altijd eenduidig i.c. onder dezelfde registratiecode worden 
opgenomen. Hierdoor kan er een scheef beeld ontstaan van de 
werkelijkheid op het gebied van geweldscriminaliteit. Afspraak met 
de Politie is dat de onduidelijkheid over de cijfers moet worden 
weggenomen door eenduidige registratie. De Politie kan intern de 
registraties verscherpen en door middel van briefing- en 
voorlichtingsmomenten bij de medewerkers meer aandacht vragen 
voor eenduidige registratie. Immers, de doorwerking van registratie 
heet gevolgen heeft voor het uit te voeren beleid.  

Effect Onduidelijkheid wegnemen BVH rapporten, eenduidige registratie, 
uniforme interpretatie registratiecodes BVH 

Realisatie & 
planning 

In mei 2017 en augustus 2018 organiseren Politie en OOV een 
briefingsbijeenkomst voor medewerkers over eenduidige registraties 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De bijeenkomst wordt intern georganiseerd. Vanuit de bestaande 
formatie zal hiervoor tijd worden ingepland (Gwi OOV).   

 

30. Voorlichting kwetsbare groepen 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In aansluiting op de woninginbraakpreventie bijeenkomsten worden 
er voor specifiek, kwetsbare groepen extra voorlichtingsmomenten 
georganiseerd in de wijk(en) door de gemeente en 
veiligheidspartners. Afhankelijk van het thema (babbeltrucs, 
overvallen, geweld, inbraak, diefstal, brandpreventie etc.) zullen er 
per doelgroep (senioren, jongeren, minder zelfredzame personen 
e.a. ) in samenwerking met de wijkregisseur en cluster 
communicatie wijkgericht en thema gerichte avonden worden 
georganiseerd. Niet op initiatief van de gemeente maar vanuit de 
behoefte in Leiderdorp (b.v. zoals de voorlichtingsbijeenkomst voor 
senioren en veiligheid in 2013. Welke is aangevraagd door de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.burgemeesters.nl/node/1569&ei=DKhMVcfuN8S0UZKcgJAK&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNE7hP7zEgTl_Lso0Ivh3-_N8IZQLA&ust=1431173512511828
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/politie-int-400-000-euro-aan-boetes-11951613.html&ei=7atMVdeqGYTaUeX0gdgJ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFIFaWGeIEos5Szg2Vxb1unSTLQqA&ust=1431174502370654
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wijkvereniging). 

Effect Voorlichting, preventie, informatie en advies, bieden 
handelingsperspectief, sociale cohesie en nazorg.  

Realisatie & planning Afhankelijk van  de maatschappelijk behoefte worden er jaarlijkse 
maximaal 2 extra thema bijeenkomsten georganiseerd.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats 
“overige veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- per 
bijeenkomst.  Inzetcapaciteit (organisatie, presentatie, voorlichting 
etc.) is in de capaciteitsplanning van OOV meegenomen.  

 

31. Publiekscampagnes (huiselijk) geweld 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Elk jaar staan de Rijks publiekscampagnes in een ander thema met 
betrekking tot geweld. In 2012 was het thema ‘Een veilig thuis’, in 
2013 ‘geweld in huiselijke kring’ en in 2014 was er speciale aandacht 
voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen. De gemeente kan 
actiever en frequenter communiceren over de jaarlijkse thema’s. 
Aansluiting op de thema’s en vertaling naar lokale behoefte op basis 
van meldingen en cijfers kan meer effect sorteren. Samen met de 
afdeling communicatie, GGD, veilig thuis, CJG, Politie etc. zal 
actiever en vaker worden gecommuniceerd over (huiselijk)geweld.  

Effect Bewustwording, voorlichting, preventie 

Realisatie & 
planning 

Direct aansluitend op de publiekscampagnes vanuit het rijk rondom 
de thematiek (huiselijk)geweld.  

Actiehouders Afdeling Concerzaken, cluster Communicatie en cluster OOV 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, M. van der Eng en J. Gardeniers.  

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 600,- voor het 
informatiemateriaal. Inzetcapaciteit in formatieplaats van cluster 
OOV en Communicatie zijn meegenomen.  

 

32. Inzet Buurtbemiddeling bij woonoverlast 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Buurtbemiddeling kan helpen om bewoners problemen en ruzies met 
elkaar op te lossen. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als 
buren overlast ondervinden en het niet lukt om hier onderling uit te 
komen. Buurtbemiddeling kan worden ingezet voor verschillende 
typen klachten (o.a. geluidsoverlast, overhangend groen, overlast 
huisdieren, enigheid afscheiding/schutting, pesten, vreemde geuren, 
overlast kinderen, vernieling of parkeerproblematiek). Om de 
effectiviteit van het instrument goed te kunnen beoordelen, lijkt het 
raadzaam dit in pilotvorm uitvoeren te geven. Via de coördinator 
Buurtbemiddeling wordt een aanvraag behandeld en worden 
gecertificeerde bemiddelaars direct ingezet. Voorwaarden zijn dat 
beide partijen een oplossing willen en er (nog) geen sprake is van 
geweld.  

Effect Voorkomen overlast en geweldssituaties in wijken en buurten van 
Leiderdorp. Bemiddeling tussen partijen in situaties waar Politie niet 
(handhavend) kan optreden en de gemeente of 
woningbouwcorporatie geen uitkomst kunnen bieden.  

Realisatie & 
planning 

In het 1
e
 kwartaal van 2016 een contract/convenant met 

Buurtbemiddeling Libertas Leiden en de gemeente Leiderdorp 
overeenkomen om vanaf de start  (2017-2018) te evalueren.  

Actiehouders Buurtbemiddeling Libertas Leiden 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder M. van der Eng en L.M. Driessen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.blijfgroep.nl/start-campagne-rijksoverheid&ei=yLBMVdyzI8HcUfGogcgJ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFJth5SsAtdqQDMOdfcijJLbMlWkw&ust=1431175728315793
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Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget Op basis van casuïstiek wordt gefactureerd (strippenkaartmodel). Op 
indicatie van casuïstiek in buurgemeenten wordt een bedrag geschat 
van (max.) € 3.000,- op jaarbasis voor de gemeente Leiderdorp. In 
de overeenkomst dient een plafond te worden opgenomen. 
Kostenplaats ‘overige veiligheidsmaatregelen’.  

 

Prestatie indicatoren geweld 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 

2015 

Huiselijk geweld 
(aantal 

incidenten/misdrijven) 

BVH (projectcode 
HG1) 

(geweld 
binnenshuis) 

- 41 30  20 (-) 

Huiselijk geweld 
(huisverboden) 

Huisverbodonline.nl 
/ Khonraad 

8 4 2 2 3 (-) 

Mishandeling (fysiek 
geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.7) 

64 60 40 - 30 (-) 

Bedreiging 
(psychisch geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.8) 

50 57 64 - 50 (-) 

Ruzie/vechtpartij 
(geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.9) 

158 179 207 - 160 (-) 

Inzet 
Buurtbemiddeling 

Registratie Decos 
‘buurtbemiddeling’ 

- - - - 5 (?)
4
 

 
  

                                                      
4
 Indien gekozen wordt om met Buurtbemiddeling te werken zal komen jaren bekeken worden welke streefwaarde 

wenselijk c.q. haalbaar is. Op dit moment is dat cijfer onbekend.  
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“Hinderlijk en overlastgevend gedrag aanpakken door vanuit een gedegen ketenstructuur 
duidelijk en consequent grenzen te stellen, op wijk- en buurtniveau beter en sneller in te 
spelen op de behoeften van jongeren en de perceptie van hinder en overlast te verbeteren 
waarbij overmatig alcohol en drugsgebruik wordt tegengegaan met behulp van een 
stringent handhavings- en voorlichtingsbeleid waarbij ouders/verzorgers betrokken 
worden”. 

Hoofdstuk 2: Prioriteit 2 Jeugd, alcohol en drugs 
 

Jeugd, alcohol en drugs 
In dit uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om Prioriteit 2 uit te werken in 
vier onderwerpen: signalering en preventie, gezondheidszorg, educatie en 
voorlichting en handhaving & toezicht.  
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 
 
Huidige situatie 
Jongeren die overlast veroorzaken zijn al jaren een punt van aandacht in de gemeente 
Leiderdorp, waarbij de problematiek gekenmerkt wordt door algemene overlastmeldingen, 
vernielingen en (overmatig)alcohol en/of drugsgebruik. Naast de concrete zaken, zoals 
vernielingen en afval, is overlast in grote mate ook een subjectief begrip en hangt nauw 
samen met het tolerantieniveau van de omgeving. Overigens zijn er in Leiderdorp geen 
criminele- of overlastgevende groepen met een vaste structuur, hiërarchie of 
organisatiegraad. Het gaat nog steeds om hinderlijke en overlastgevende individuen die in 
groepsverband vaak samen komen. Indien er een relatie is met alcohol (en/of drugs) en 
jeugdoverlast, zijn natuurlijk ook gezondheidsaspecten van belang. Alcohol- (en drugs-) 
gebruik is vooral schadelijk als de hersenen nog niet zijn volgroeid.  
Waar jongeren overlast veroorzaken kunnen verschillende oorzaken zijn en kunnen er ook 
verschillende oplossingsrichtingen zijn. Zo kunnen bewoners overlast ervaren, of zich onveilig 
voelen, zonder dat jongeren afwijkend gedrag vertonen. Het andere uiterste is dat er 
criminele activiteiten plaatsvinden, of dat er sprake is van deviant gedrag omdat jongeren in 
de problemen zitten. Zaak is om hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag tegen te gaan, 
maar vooral om zo vroeg mogelijk knelpunten of problematische situaties, bijvoorbeeld achter 
de voordeur, te signaleren en aan te pakken. Gezien de recente ontwikkelingen en 
flankerende beleidsprocessen (decentralisaties, veiligheidshuis, vorming nationale Politie 
enz.) en de veelvoud aan thematiek in relatie tot de uitvoeringsmogelijkheden lijkt het 
verstandig om vanuit deze gezamenlijke opgave ons te richten op de  verbetering van 
vroegsignalering, ketenstructuur en persoons gebonden aanpak (PGA).  
 
Jongerenwerk en de Politie zijn natuurlijk belangrijke partijen als het gaat om waarneming en 
signalering op straat. Er bestaat al jaren een signaleringsoverleg waar de situatie op straat 
besproken wordt. Het overleg biedt jongerenwerk, Politie en gemeente, maar ook andere 
partners de gelegenheid om hun beleid en werkzaamheden op elkaar af te stemmen zodat 
overlast op een effectieve wijze bestreden kan worden. Maar ook biedt het mogelijkheden om 
waar nodig andere instrumenten – bijvoorbeeld vanuit zorg – in te zetten. Er is namelijk vanuit 
de zorgkant het Sociaal Team Leiderdorp (STL), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het 
Jeugd- en gezinteam (JGT), het zorgnetwerk, het Jeugd Preventie Team (JPT), Veilig Thuis, 
de Jeugdbeschermingstafel en de Raad voor de Kinderbescherming. Vanuit de justitiële 
keten is Leiderdorp per 1 januari 2015 aangesloten bij het Veiligheidshuis Hollands Midden, 
plus dat de Politieorganisatie nog steeds aan het hervormen is. De uitdaging waar de 
gemeente voor staat is te zorgen voor een effectief beleid gericht op het bestrijden en 
voorkomen van overlast, hinderlijke gedrag en criminaliteit. Daartoe moeten we ons vooral 
richten op de ketensamenwerking tussen zorg (STL, CJG e.a.) en veiligheid (veiligheidshuis, 
politie, O.M. e.a.). 
 
Elke partij heeft een eigen taakaccent, eigen (bron)informatie en belang. Het is van groot 
belang om zo snel mogelijk te zorgen dat de verschillende partijen en overlegstructuren op 
een goede manier mét elkaar functioneren.  
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Als het gaat om jeugd en overmatig alcoholgebruik, ligt het voor de hand dat voorkomen 
beter is dan genezen. Vanuit die optiek wordt er ook al jaren gezondheidsbeleid gevoerd dat 
gericht is op preventie. In de Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Leiderdorp is 
te lezen dat ook vanuit programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs wordt ingezet op 
lokale gezondheidszorg. De gemeente heeft zich ten doel gesteld ‘kinderen, jongeren en hun 
opvoeders weerbaarder te maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde 
voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen’.  
 
Onderstaand programma sluit aan op bestaande maatregelen en acties maar beschrijft ook 
nieuwe mogelijkheden om al de (gezamenlijke) doelstelling(en) inzake jeugd, alcohol en 
drugs kracht bij te zetten

5
. 

2.1 Jeugdoverleg en (vroeg)signalering 
 

33. Lokaal jeugdoverleg  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
  
 
 

“Sluit aan op wat al bestaat, behoud wat goed werkt en maak het 
effectiever. Begin niet iets nieuws”

6
. Gegeven deze conclusie (JSO 

onderzoek Holland Rijnland) is het wellicht verstandig om het doel 
van lokaal jeugdoverleg als (vroeg)signaleringsinstrument nader te 
onderzoeken en indien nodig en mogelijk beter te equiperen.  
Het lokaal jeugdoverleg blijft hét lokale overleg waarbij gemeente, 
Politie, jongerenwerk en HALT jeugdoverlast en knelpunten 
signaleren en integraal bespreken. Oplossingsrichtingen worden zo 
veel als mogelijk geformuleerd zodat snelle opschaling of 
doorverwijzing kan plaatsvinden. Bovendien zijn de partijen in de 
gelegenheid om hun beleid en werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen. Overlast wordt gesignaleerd en geadresseerd. Gezien de 
maatschappelijke opgaven (decentralisaties) en veranderende 
netwerken (zorg en veiligheid) lijkt het belangrijk dat lokale inbreng 
van (vroeg)signalering gewaarborgd blijft en snel kan worden 
doorgeleid, zodat de juiste (veiligheids)zorg kan worden geboden.  
Bij MPG’s

7
 of multi-problematiek moet direct het besluit worden 

genomen waar een vervolg aanpak kan worden belegd. Ook dient 
onderzocht te worden of informatiebeperkingen van partners aan 
tafel zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Bijvoorbeeld 
door middel van een convenant. Door de nieuwe inrichting van zowel 
de zorg- als veiligheidspartijen lijkt het opportuun om nu de juiste 
korte lijnen naar aanvullende ketenstructuur te onderzoeken en te 
borgen (een link naar de ketenregisseur jeugd en veiligheidshuis lijkt 
evident) waarbij afspraken over opschaling en rolverdeling worden 
gemaakt.  

Effect Een effectief vroegsignaleringsoverleg en filteringsnetwerk waarbij 
rechtstreeks contact is met de achterliggende ketenstructuur van 
zorg en veiligheid. Analyse, afstemming, opschalingsmogelijkheid, 
uitwisselen informatie, collegiale consultatie, betrokkenheid partijen, 
bespreken MPG’s en preventie. 

Realisatie & 
planning 

Vanaf januari 2016 het doel en samenstelling van het jeugdoverleg 
onderzoeken waarbij naar de (nieuwe)huidige inrichting van zorg en 
veiligheidspartijen wordt gekeken. Het ‘overleg’ moet fungeren als 
linking pin naar de jeugdketenstructuur (STL, CJG, Veiligheidshuis 
etc.) en bekeken moet worden welke partij het beste als voorzitter 
kan optreden in dit overleg.   

Actiehouders Cluster OOV en afdeling beleid (maatschappij) 

Betrokken partners Politie, jongerenwerk, HALT, zorginstellingen, veiligheidshuis 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Er is momenteel budget beschikbaar. Voor de jaren 2015-2018 is in 

                                                      
5
 Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met al bestaande maatregelen en uitvoeringsplannen van 

flankerende beleidsprocessen.  
6
 Onderzoek JSO – Ketenregie Jeugd: zorg en veiligheid – Holland Rijnland. 

7
 Multi probleem gezinnen 
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de bestaande (cluster OOV) planning en formatie rekening gehouden 
met de extra taken in het jeugdoverleg. 

2.2 Sluitende ketenstructuur 
 

34. Vormgeven sluitende ketenstructuur 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In de loop der tijd is een ingewikkeld geheel aan netwerken van 
diverse aard en samenstelling ontstaan, en dat in verschillende 
ketens. De partners aan de veiligheidskant komen hoofdzakelijk 
samen in het Veiligheidshuis, waarbij de gemeente Leiderdorp zich 
per 1 januari 2015 heeft aangesloten. Primair is hier een verbinding 
tussen de veiligheidsketen en de strafketen. Ook is er verbinding met 
de zorgketen in het veiligheidshuis: verschillende zorgpartners zijn in 
het Veiligheidshuis vertegenwoordigd, maar het uitgangspunt is dat 
er ook sprake is van justitiële elementen bij de casuïstiek die wordt 
besproken. 
 
Aan de zorg-kant worden ook grote stappen gezet. De 
decentralisatie van de jeugdzorg heeft er toe geleid dat er nu een 
jeugd- en gezinsteam (JGT)  in Leiderdorp is gevormd. Binnen het 
JGT zijn deskundigen vanuit verschillende disciplines werkzaam die 
die gezamenlijk met behulp van de werkwijze 1 gezin 1 plan’ 
vaststellen welke hulpverlening noodzakelijk is. De aansluiting 
tussen zorgketen en de  veiligheids- en strafketen is nog in 
ontwikkeling en op dit moment niet optimaal. Hierop moeten we meer 
inzetten. 
Diverse veiligheidscasuïstiek wordt multidisciplinair[1] besproken en 
passende interventies geformuleerd. De gezamenlijke opdracht 
vanuit veiligheid is om overlast en criminaliteit terug te dringen en 
veiligheid te waarborgen. Hierbij richten wij ons op vijf dadergroepen: 
meerderjarige veelplegers, jeugd(ige veelplegers), daders van 
huiselijk geweld, ex-gedetineerden (nazorg) en overlastgevende 
personen. De focus is dadergericht, gebiedsgericht, probleemgericht 
werken vanuit veiligheids- en justitiële insteek. Aansluiting met  
hulpverlening en zorg is een landelijk speerpunt vanuit de 
Veiligheidshuizen maar lijkt op dit moment nog niet altijd goed van de 
grond te komen. In Hollands Midden zijn veel zorgpartners inmiddels 
wel aangesloten bij het Veiligheidshuis.  
Het is belangrijk elkaar goed te kunnen vinden. Hiertoe moeten 
processen goed worden ingericht en op elkaar worden afgestemd.  
Goede samenwerking, waarbij domeingrenzen worden 
overschreden, vragen inzet en bereidheid van alle partijen, om 
breder te kijken dan alleen vanuit het eigen perspectief.  
Coördinatie – bijvoorbeeld door een gemeentelijke ketenregisseur 
(neergelegd in een specifieke functie) – is cruciaal.  
Kortom: De domeinen veiligheid, (straf-) en zorg moeten beter met 
elkaar worden verbonden. Met oog op reeds gestelde doelen in de 
diverse beleidsterreinen moeten er goede afspraken komen over 
verantwoordelijkheden en te hanteren werkwijze.  

Effect Verbinding van veiligheid en zorg in alle fasen van de 
veiligheidsketen met betrekking tot (risico)jeugd. 

Realisatie & 
planning 

2015-2018 (Continue proces).  

Actiehouders Gemeente (Beleid, GWi, Cz, OOV) . 

Betrokken partners Partners uit het Veiligheidshuis en CJG/JGT 

Portefeuillehouder J. Gardeniers, L.M. Driessen en M. van der Eng. 

Afdeling Beleid en Concernzaken. 

Budget Voor deze maatregel is geen budget beschikbaar. Binnen de 
bestaande capaciteitsplanning is momenteel geen rekening 
gehouden met de extra taakuitvoering van coördinatie, verbinding en 
aansturing tussen beide domeinen. In een verkennend onderzoek zal 
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OOV binnen de huidige formatie met de verschillende afdelingen een 
verkenning starten. De invulling van de beschreven taken en 
processen zou het beste primair bij een regisseur (risico)jeugd 
kunnen worden ondergebracht.  

 

2.3. Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 
 

35. PGA (Persoonsgerichte Aanpak) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De persoonsgerichte aanpak is vooral gericht op de zgn. High Impact 
Crimes (HIC). Hieronder vallen de woninginbraken, overvallen, 
straatroven en geweldsdelicten. Duidelijk is dat er meer nodig is dan 
intensieve opsporing en vervolging om verdere en blijvende reductie 
van deze delicten de komende jaren te realiseren.  
Het terugdringen van recidive onder bijvoorbeeld veroordeelde 
straatrovers en overvallers en het beperken van nieuwe aanwas van 
(potentiële) daders die in staat zijn dit soort delicten te plegen, vraagt 
om een continue daadkrachtige en persoonsgerichte aanpak. Die 
aanpak moet dus gericht zijn op repressie, alsook op tegenhouden 
en recidivebeperking (preventie). De manier waarop de meeste 
ketenpartners ‘aan de voorkant’ van de High Impact Crimes proberen 
te komen, is door middel van deze Persoonsgerichte Aanpak van 
(potentiële) plegers van voornoemde delicten, ook wel de PGA of de 
Top X-aanpak genoemd. 
 
De Persoonsgerichte aanpak (PGA) van overlastgevende of 
criminele personen wordt op de persoon of per groep afgesproken 
door de veiligheids- én zorgpartners. Samen spreken zij af hoe 
bepaalde personen uit de doelgroep worden aangepakt. Het doel is 
altijd het doen stoppen van crimineel of overlastgevend gedrag. De 
personen die aan criteria voor persoonsgerichte aanpak voldoen 
krijgen in deze aanpak altijd eerst hulpverlening aangeboden. Pas na 
het weigeren van hulpverlening zal er gekozen worden voor een 
repressieve aanpak. Criteria voor de aanpak van doelgroepen wordt 
deels afgesproken, en deel wettelijk opgelegd. Hiervoor is een 
pakket maatregelen opgenomen in de wet, de zogenaamde ISD-
wetgeving. Het Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk (art. 38) 
om actieve veelplegers twee jaar van hun vrijheid te beroven door 
plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders.  
 
Voorgesteld wordt om conform de Toolbox ‘Persoonsgerichte 
Aanpak High Impact Crimes’

8
 samen met de Politie de PGA in 

Leiderdorp verder te intensiveren. Dat betekent dat er gebruik wordt 
gemaakt van het stappenplan PGA, de privacy en informatie 
uitwisseling mogelijk moet worden gemaakt (convenant) en in 
samenwerking met de partners (voorgaande actiepunten) een 
integrale aanpak per veelpleger multidisciplinair moet worden 
besproken (zodra hier behoefte aan is). Daarbij geldt dat de inhoud 
van de sluitende aanpak centraal staat, niet de structuur.  

Effect Een persoonsgerichte aanpak tegen HIC’s en (jeugdige)veelplegers 

Realisatie & 
planning 

2016-2018 (Continue proces). 

Actiehouders Gemeente (Beleid, GWi, Cz, OOV)/ 

Betrokken partners Partners uit het Veiligheidshuis en de lokale zorgteams 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken en beleid.. 

Budget Voor deze maatregel is geen budget beschikbaar. Binnen de 

                                                      
8
 Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, O.M., Politie, IVA en BTVO (Bureau voor Toegepast 

Veiligheidsonderzoek); dec. 2012. 
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bestaande capaciteitsplanning is momenteel geen rekening 
gehouden met deze extra taakuitvoering. Vanaf 2016 kan cluster 
OOV deze capaciteit leveren (afhankelijk van het aantal casussen 
per jaar). 

 

2.4 Educatie en voorlichting 
 

36. Halt leeropdrachten 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Bureau HALT start met een verplichte leeropdracht voor jongeren die 
zich misdragen met drank op. Geen boete, maar een kans om je 
gedrag te verbeteren. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die een 
strafbaar feit begaan onder invloed van alcohol, krijgen een 
doorverwijzing naar Halt en moeten verplicht een leeropdracht 
uitvoeren. Het project moet drankmisbruik en overlast van jongeren 
verminderen en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Dat 
gebeurt ook bij alcoholbezit op plaatsen waar dat niet mag. 
Zwaardere delicten die onder invloed van alcohol worden gepleegd, 
worden voorgelegd aan justitie. 

Effect Preventief, bewustwording, voorbeeldfunctie 

Realisatie & 
planning 

2016-2018.  

Actiehouders Gemeente en Halt 

Betrokken partners Ouders, jeugdigen/kinderen en organisaties waar alcohol genuttigd is  

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget € 1.250 vanuit de kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 

2.5 Toezicht en handhaving  
 

37. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Wereldhave heeft het initiatief genomen om De Winkelhof te 
certificeren conform het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).  
Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken 
om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De 
(on)veiligheidssituaties worden in kaart gebracht, oplossingen 
gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals 
(overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, 
georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor 
een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De 
uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen (ster)voor 
het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk 
signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met 
minder goede bedoelingen. 
Deze maatregel lijkt misschien niet direct een relatie te hebben met 
het thema Jeugd, alcohol en drugs, maar is toch van belang om te 
noemen in het uitvoeringplan. Bij de inventarisatie van knelpunten 
komt bij De Winkelhof namelijk ‘overlast van jeugd’ als knelpunt naar 
voren. Gezamenlijk wordt nu een plan van aanpak geformuleerd om 
de problematiek te lijf te gaan. Politie, brandweer, ondernemers, 
schoonmaakbedrijf, beveiliging en gemeente, slaan de handen ineen 
om op die locatie de jeugdoverlast terug te dringen.  

Effect Jeugdoverlast terugdringen, repressie, preventie, participatie, 
bewustwording, minder criminaliteit, communicatie tussen 
ondernemers, Politie en gemeente, imago winkelgebied verbeterd.  

Realisatie & 
planning 

De analyse van het KVO is in 2015 gemaakt en momenteel worden 
de afspraken hiervan uitgevoerd. De doorlooptijd zal tot 2018 zijn 
waarna een evaluatie van het KVO aan de orde is (o.a. door project 
herinrichting Winkelhof) 
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Actiehouders Gemeente, Wereldhave 

Betrokken partners CCV, Politie, brandweer 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Er is voldoende budget/formatie beschikbaar. Vanuit het cluster OOV 
is er voldoende inzet gewaarborgd om het KVO proces te 
begeleiden. Hieronder valt de subsidie verkregen vanuit het CCV 
voor de inzet van een gecertificeerd KVO-adviseur voor 
winkelgebieden (overigens kan deze pilot worden uitgebreid naar de 
bedrijventerreinen met een adviseur vanuit MKB Nederland.  

 

38. Weerbaarheid vergroten 
Omschrijving  
Aanpak 
Output  
 

Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen 
schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en beter 
leren omgaan met deze verleidingen. De GGD HM biedt voorlichting, 
advies en ondersteuning aan scholen op het gebied van gezonde 
leefstijl. CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning 
aan kinderen, jongeren en ouders. Voorstel is om extra inzet van 
deze vorm van voorlichting toe te passen 

Effect Preventief: jongeren leren beter nee te zeggen 

Realisatie & 
planning 

2015-2018. Lopend proces 

Actiehouders GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Portefeuillehouder M. van der Eng 

Afdeling Beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar. Begroot € 10.000,- vanuit de 
kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 

 

39. Taskforce jeugd en alcohol 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 

 
 
 

Met de toegenomen verantwoordelijkheden van de burgemeester, 
zoals verwoord in de Drank- en Horecawet, en vanuit de zorg dat 
jeugdigen afglijden, is er vanuit het bestuur een Taskforce opgericht. 
In deze Taskforce deelt een breed scala aan maatschappelijke 
partijen ervaringen uit en wordt in gezamenlijkheid naar concrete 
oplossingen gezocht voor concrete vraagstukken, gerelateerd aan 
(overmatig)alcoholgebruik en jeugdigen. 
 
Om alcohol- (en drugs)problemen onder jongeren aan te pakken 
worden ouders preventief op de hoogte gebracht als hun kind (onder 
de 18) zich bevindt op plaatsen waarvan bekend is dat er alcohol 
wordt genuttigd en/of drugs wordt gebruikt. Betrokkenen - een breed 
scala aan maatschappelijke partijen –wisselen ervaringen uit en 
maken plannen om concrete oplossingen te vinden (en uit te voeren) 
voor jeugd/alcohol-gerelateerde knelpunten.  
 
Voorbeelden van uitgezette acties, vanuit de Taskforce: 

- CJG verpleegkunde gaat (actief) met ouders in gesprek bij 
signalen van alcohol- en/of drugsproblematiek. Indien nodig 
schakelt zij zorg in; 

- Bij VO school zal de pauzewacht alert zijn op het gebruik of 
dealen van verdovende middelen en schakelt direct de 
Politie in bij vermoeden dat een dealer zich in de buurt van 
de school begeeft; 

- Het CJG helpt met invulling van de voorlichting op VO-
school; 

- De ouderavond voor de brugklassers van VO-school wordt 
gebruikt om aandacht te vragen voor alcohol en drugs, 
vanwege de hoge opkomst van ouders; 

- Namens de Burgemeester wordt een brief aan ouders 
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gestuurd waarvan in beeld is dat het kind zich op plekken 
begeeft waar alcohol- en drugs wordt gebruikt. (ouders 
worden zo betrokken.) 

- Jongerengroepen worden ‘afgepeld’, d.w.z. bij de 
(overlast)locatie weggestuurd en groepsgewijs uit elkaar 
gehaald zodat een persoonsgerichte aanpak kan worden 
geformuleerd.  

- CJG participatieprojecten.  

Effect Vooral preventief, waar nodig ook repressief. Bewustwording en 
voorlichting.  

Realisatie & 
planning 

Is al in gang gezet. De Taskforce kan zolang zich casuistiek aandient 
actief blijven. Pilot periode van dec. 2014 – dec. 2018 

Actiehouders GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, J. Gardeniers en M. van der Eng. 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Er is vanuit de afdelingen Concernzaken en Beleid extra capaciteit 
beschikbaar gesteld voor deelname aan de Taskforce.  

 

40. Ondersteuning (sport)verenigingen 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Krachtens de DHW mag geen alcoholische drank worden verstrekt 
aan minderjarigen. Ook mag er geen weder verstrekking 
plaatsvinden. In de praktijk is het moeilijk dit op een goede manier te 
borgen, daar veel gewerkt wordt met – vaak ad hoc – vrijwilligers. De 
gemeente faciliteert daarom IVA: Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken. De instructie behelst onder meer leeftijdsgrenzen 
en wettelijke bepalingen, maar ook specifieke situaties komen aan 
bod. 

Effect Preventief, voorlichting, bewustwording 

Realisatie & 
planning 

Lopen proces vanaf 2015 behorende bij het programma DHW. 

Actiehouders Gemeente en SCW 

Betrokken partners Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp 

Portefeuillehouder M. van der Eng en J. Gardeniers 

Afdeling Beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar € 2.500,- vanuit de kostenplaats 
‘6267004’ Beleid.  

 

41. Toezicht en handhaving 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

De DHW omvat vele bepalingen. Ten aanzien van toezicht en 
handhaving ligt de nadruk op het verbod op het verstrekken van 
alcoholische drank aan (en drinken in de openbaarheid door-) 
minderjarigen. Als tijdens het toezicht sprake is van een overtreding 
wordt overgegaan tot handhaving. De gemeente heeft diverse 
handhavingsmiddelen (bestuurs- en strafrechtelijk) die toegepast 
kunnen worden als de bepalingen van de Drank- en Horecawet 
worden overtreden. 

Effect Repressief 

Realisatie & 
planning 

Aanvang door Leiderdorpse toezichthouders 2
e
 helft 2015. In het 

kader van de samenwerking met Leiden e.o. streven wij ernaar de 
aanvang van de poolvorming in 2016/2017 te laten plaatsvinden. 

Actiehouders Gemeente(n) regio Leiden e.o. 

Betrokken partners Politie en BOA’s Leiden e.o. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen  

Afdeling Gemeentewinkel, cluster Toezicht en Handhaving 

Budget € 20.000 vanuit de kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 
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42. Uitvoering Preventie en Handhavingsplan  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

De veranderde Drank- en Horecawet (DHW) heeft onder meer als 
doel: het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en 
tegengaan van alcohol gerelateerde overlast zoals agressie en 
vandalisme. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop 
van alcohol verhoogd naar 18. Daarnaast zijn de regels voor verkoop 
van alcohol aan jongeren onder de 18 strenger geworden. Zo zijn 
jongeren onder de 18 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op 
straat of op andere plekken in de openbare ruimte zoals 
horecagelegenheden, winkelcentra, stationshallen en parken. (Dit 
geldt voor het gebruik van alle alcoholhoudende dranken, dus ook 
zwak alcoholische dranken. Krachtens de nieuwe wet dient de 
gemeente bovendien een preventie- en handhavingsplan vast te 
stellen. Op 14 juli 2014 is het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 
Leiderdorp 2014-2016’ vastgesteld. Het doel zoals geformuleerd in 
dit plan is: ‘Een integrale aanpak ontwikkelen om overmatig 
alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente Leiderdorp te 
voorkomen, om op deze manier een gezondere leefstijl te 
ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en openbare orde 
tegen te gaan’. Zoals de titel van het plan al aangeeft gaan preventie 
en repressie hier hand in hand. 

Effect Overmatig alcoholgebruik bij jongeren te voorkomen. Een gezondere 
leefstijl te ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en 
openbare orde tegen te gaan. Repressie en preventie.  

Realisatie & 
planning 

2015-2018 (continue proces) 

Actiehouders Gemeente, toezichthouders 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, M. van der Eng en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken, beleid en gemeentewinkel (toezicht) 

Budget Voor deze maatregel is voldoende budget beschikbaar vanuit de 
kostenplaats ‘6267004’ Beleid. . 

 

43. Instelling Horeca overleg 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De basis voor een gezond horecabeleid is een goede samenwerking 
tussen gemeente, Politie, horeca en omwonenden. Goede 
communicatie door wederzijdse uitwisseling van informatie en ideeën 
levert daar een belangrijke bijdrage aan. De overlegstructuur tussen 
horeca en gemeente moet de communicatie en gemaakte afspraken 
inzake (on)veiligheid, evenementen en alcoholbeleid waarborgen. 

Hoofdbeleidsdoel is bijdragen aan de (vooral kwalitatieve) 
versterking van de horecasector van Leiderdorp waardoor deze 
bijdraagt aan een betere invulling van horecabehoeften voor 
Leiderdorp  en bezoekers van de gemeente (zowel toeristisch-
recreatieve, als zakelijke bezoekers) van alle leeftijden, met zo 
mogelijk ook meer externe horeca kwaliteitserkenningen.  

De versterking van de economische structuur en met name de groei 
van de werkgelegenheid van Leiderdorp. Verhogen van 
aantrekkelijkheid van overige vrijetijdsvoorzieningen in de gemeente, 
binnen en buiten het centrum;  Een gezelliger, drukker, 
aantrekkelijker, herkenbaar veiliger en leefbaarder centrum als 
visitekaartje van Leiderdorp en daarbuiten. 

Agenda items: Horeca-aanbod, Evenementen en Milieu (bv: 
geluidnormen voor horecageluid), Vergunningenbeleid (bv: 
aanvragen van een vergunning), Handhaving (bv: naleven van 
vergunningvoorschriften), Veilig uitgaan (bv: toezichthouders, 
beveiliging), Schenkbeleid (handhaving DHW) enz.  
 
Voorstel: de gemeente stelt een lokaal horeca overleg in met alle 
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horeca ondernemers in Leiderdorp, niet zijnde para commercie.  

Effect Gezond en veilig horecabeleid 

Realisatie & 
planning 

2015-2018. Jaarlijkse overleg inzake genoemde agenda 
onderwerpen of zoveel eerder indien hier bij een van de partijen 
behoefte bij is. 

Actiehouders Gemeente, Openbare Orde en Veiligheid 

Betrokken partners Horeca Leiderdorp, Politie, brandweer, handhaving en toezicht 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er voldoende budget beschikbaar. Vanaf het 3
e
 

kwartaal 2015 heeft het cluster OOV extra capaciteitsinzet 
beschikbaar gesteld voor de opstart, coordinatie en ondersteuning 
van het lokale horecaoverleg.  

 
 

Prestatie indicatoren jeugd, alcohol en drugs 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 

2015 

Hinderlijke 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0    - 

Overlastgevende 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0 0 0 0 - 

Criminele 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0 0 0 0 - 

Overlast jeugd Politie (BVH 
incidentcode 3.1.2) 

217 204 200 - 170 (-) 

Bezit Harddrugs 
(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

1 0 0 - 4 (+) 

Bezit Softdrugs 
(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

3 1 1 - 5 (+) 

Openbare 
Dronkenschap 

(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 2.1.1) 

0 1 0 - 0 (+/-) 
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Hoofdstuk 3: Prioriteit 3 Veiligheid in en om school 
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 
 
Huidige situatie 
De veiligheid binnen scholen is primair een taak van het schoolbestuur (diefstal in/uit scholen, 
bijhouden verzuimregistratie, melden inbraak, pestgedrag signaleren, overlast voorkomen, 
actuele leerplichtadministratie, vuurwerk bezit tegengaan enz.). Er bestaat echter een 
nadrukkelijke relatie tussen het gedrag van groepen jongeren in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld in combinatie met het gebruik van drugs en alcohol, en problemen met jongeren 
op school. Het (groeps-)gedrag werkt door tot in het klaslokaal en is in sterke mate van 
invloed op de prestaties van jongeren in de klas (en daarmee indirect op het sociale 
perspectief en het arbeidsperspectief). De scholen hebben daarom een belangrijke 
signaalfunctie richting ketenstructuur. Gezamenlijk optrekken en hier afspraken over maken is 
cruciaal. Momenteel kunnen dergelijke afspraken explicieter worden gemaakt en door middel 
van schoolbezoeken met gemeente en Politie verder worden besproken waarbij een aanpak 
op maat en overige items verder kunnen worden besproken.  
 
De veiligheid buiten de school in de openbare ruimte is voornamelijk een taak van de 
gemeente en Politie. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd tussen de gemeente en 
alle basisscholen over het aanleggen van schoolzones en de behoefte van de school daarbij. 
Er is ook gesproken met bewoners van de buurt rondom de scholen over hun behoefte aan 
bepaalde maatregelen. Het aanleggen van schoolzones wordt gezien als een belangrijke 
(attentie verhogende) maatregel. Schoolzones vergroten de subjectieve veiligheid van 
personen. Ouders die hun kinderen naar school brengen vertonen vaak bepaald gedrag dat 
door anderen veelal wordt ervaren als een onveilige situatie. Door middel van preventie, 
voorlichting en handhaving als sluitstuk kan het veiligheidsgevoel toenemen, omdat het 
(parkeer)gedrag verandert. En dat is zeker nodig op een aantal locaties nabij scholen in 
Leiderdorp.  

3.1 Sociaal veilige schoolomgeving 
 

44. Schoolveiligheidsplan  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 
 

Elke onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van een zgn. “schoolveiligheidsplan” (verplichting voor het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo). Omdat elke school 
anders is; geschiedenis, leerlingenpopulatie, sociale omgeving, 
samenstelling personeelsbestand en ervaringen personeelsleden  
zijn uniforme voorschriften niet altijd effectief. Het gaat dus vaak om 
maatwerk dat om lokale werkafspraken per school en de 
veiligheidspartners vraagt. Doel is om te komen tot een 
systematische en toch gezamenlijke aanpak van problematiek rond 
preventie van onveiligheid en te zorgen dat er adequaat wordt 
gereageerd op concrete onveilige situaties. De onderwijsinstelling is 
verantwoordelijk om afspraken met andere instanties te maken en te 
beschrijven in het veiligheidsplan. Het bevoegd gezag heeft de 
verantwoordelijkheid deze ontwikkeling en afspraken uit dit 
schoolveiligheidsplan te stimuleren en bevorderen.  
Voorgesteld wordt dat de gemeente en HALT

9
 samen contact 

opnemen met de veiligheidscoördinator van elke school in 

                                                      
9
 Bureau HALT verzorgt deze werkzaamheden al voor de regio Den Haag. De uitrol van dit project zal dus snel in 

Hollands Midden worden geïmplementeerd. HALT heeft dus al veel ervaring met schoolveiligheidsplanne’n. 

“Vanuit een gezamenlijke inspanning met het schoolbestuur, ouders en 
veiligheidspartners de onveiligheid in en nabij scholen verder terugdringen door op een 
proactieve wijze, en waar nodig en mogelijk, met repressieve maatregelen de veiligheid 

rondom scholen te verbeteren”. 
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  Leiderdorp om het schoolveiligheidsplan
10

 te actualiseren (fysieke en 
sociale aspecten) en nadere lokale afspraken te maken. Indien nodig 
worden aanvullende partners in een vervolggesprek uitgenodigd 
(brandweer, Politie, jeugdzorg, leerplichtambtenaar etc.). Bureau 
HALT heeft veel al ervaring vanuit de regionale ontwikkelingen in 
Den Haag welke ook naar Hollands Midden komen. Hierbij werken 
Halt en de scholen samen aan het schoolveiligheidsbeleid, per 
school. Maatwerk dus waarbij scholen worden geadviseerd op het 
gebied van veiligheid.  
Voorgesteld wordt om per school in samenwerking met Halt en de 
gemeente het schoolveiligheidsplan door te nemen. 
Thema’s die aan de orde komen: 
- Organisatie (medezeggenschapsraad, klachtencommissie, 
vertrouwenspersonen, anoniem aangifte doen (ook voor personeel of 
bevoegd gezag n.a.v. casuïstiek).  
- Pestprotocol (o.a. cyberpesten, vernieling, discriminatie, 
handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld, afpersen, 
dreigen met het gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, 
mishandeling en seksuele intimidatie) 
- Bespreken van (leerplichtige)leerlingen die niet langer te 
handhaven zijn in de klas. 
- Registratie en aangifte (zie apart actiepunt hieronder) 
- Aansluiting school tot het wetsvoorstel “Veilige School”  
- Lokale acties en afspraken 
- Arbo technische zaken en nazorg (algemeen).  

Effect Preventie, actualisatie veiligheidsplan, bewustwording, aansluiting 
wetsvoorstel, lokale maatwerk afspraken schoolveiligheid. 

Realisatie & 
planning 

September 2017 – september 2018 

Actiehouders Gemeente cluster maatschappij (onderwijs), cluster OOV en Politie 

Betrokken partners Scholen Leiderdorp, HALT, GGD jeugdzorg, bureau Leerplicht, 
brandweer, Politie 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV met uitbreiding LAP
11

 i.c.m. 
Politieteam Leiden Noord (begroot voor 2017-2018) en HALT worden 
de scholen benaderd en gezamenlijk de schoolveiligheidsplannen 
doorgenomen.  

 

45. Registratie, aangiftebereidheid en vroeg signalering  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Scholen zijn verplicht om in het basis-, speciaal- en 
middelbaarberoepsonderwijs (gewelds)incidenten eenduidig te 
registeren

12
. Registratie is van belang ten behoeve van vroeg 

signalering en alertheid op (mogelijke)zorgmeldingen en 
schoolverlaters. Hoe eerder partijen worden geïnformeerd, hoe 
adequater kan worden geïntervenieerd. En vooral; des te meer kans 
maakt de jeugdige op een goede start op de arbeidsmarkt.   
 
Signaal verhogende thema’s ter bespreking:  
- (fietsen)diefstal 
- inbraak (aangifte) 
- verzuimregistratie (verzuimgedrag en wangedrag)  
- pestgedrag (ook cyberpesten)  
- overlast (voorkomen) 
- vuurwerkbezit 
- intimidatie 
- afpersing 

                                                      
10

 Conform het wetsvoorstel 25 januari 2015: “Sociale schoolveiligheid”.  
11

 Leer-arbeids-plaats voor een 4
e
 jaars HBO student om het secretarisschap in te vullen.  

12
 wetsvoorstel minister van Bijsterveldt (1 sept. 2012). 
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 - chantage 
- bezit en/of gebruik verdovende middelen (inzet expert) 
- overmatig alcoholgebruik (schoolfeesten) 
- radicalisering 
 
Het is van belang om zowel de bereidheid van scholen om dergelijke 
zaken te bespreken

13
 als (anoniem)aangifte te stimuleren waarbij 

speciale alertheid van mogelijke zorgmeldingen tijdig in de juiste 
gremia moet worden besproken zodat adequaat en bij voorkeur 
preventief integraal kan worden geïntervenieerd. De schooldirecties 
worden uitgenodigd door de gemeente en Politie om genoemde 
thema’s met hen te bespreken en waar nodig wordt direct 
ondersteuning en aanvullende afspraken gemaakt en geborgd.  

Effect Preventie, registratie, aangiftebereidheid (verhogen), vroeg 
signalering, snellere en kortere communicatielijnen borgen, 
jeugdigen meer kans geven op een goede start op de arbeidsmarkt.  

Realisatie & 
planning 

September 2016 – Juli 2018.  

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster maatschappij (onderwijs) en cluster 
OOV,  

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, jeugdzorg, HALT, O.M.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen en J. Gardeniers 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV met uitbreiding LAP i.c.m. 
Politieteam Leiden Noord (begroot voor 2016-2018) 

 

46. Preventieve locker controle 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In aanvulling op de huisregels in scholen, het schoolveiligheidsplan 
en overige preventieve maatregelen is het houden van een jaarlijkse 
preventieve locker controle aan te bevelen in verband met de aanpak 
van vuurwerk, wapens, (soft)drugs maar ook vroegsignalering van 
genoemde signaal verhogende thema’s (zie actiepunt registratie).  
 
Voorgesteld wordt dat de Politie en schooldirectie per wijk de 
scholen benaderen en in samenwerking met hen een locker 
controles houden op niet nader te noemen tijdstippen (elk 
schooljaar). 
 
- Aanpak (illegaal)vuurwerk, wapens, (soft)drugs, huisregels scholen 

Effect Preventie, vroegsignalering, controle en bewustwording 

Realisatie & 
planning 

2015-2018 structureel. Minimaal 1x per jaar. Bij voorkeur in de 
wintermaanden (ten tijde van vuurwerk).  

Actiehouders Politie Team Leiden Noord, wijkagenten per wijk  

Betrokken partners Scholen, gemeente, cluster OOV en cluster Beleid 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV i.c.m. Politieteam Leiden Noord 
(begroot voor 2016-2018) 
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47. Parkeergedrag (sociale controle) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Uit verschillende bijeenkomsten en buurtonderzoeken blijkt dat 
foutief parkeren tijdens breng- en haaltijden bij een aantal scholen 
voor gevaarlijke situaties en ergernis nummer één is. Dit is al langer 
bekend en komt enerzijds voort uit een op dat moment grote vraag 
naar parkeerplek anderzijds mede door het verkeerde parkeergedrag 
en gedachten van de personen die de kinderen brengen. 
Voorgesteld wordt om: 
1. De vriendelijke “groene en rode kaartacties” in samenwerking met 
de school, kinderen en ouders te organiseren. 1x per jaar.  
2. De minder vriendelijke handhaving van de wegen verkeers wet 
(wvw) structureel in te zetten (boa/Politie) op niet nader te noemen 
momenten (zie onder punt “handhaving” op pagina 32) 
3. Mogelijkheid onderzoeken om op dergelijke locaties een ‘kiss & 
ride’ zone aan te leggen.  

Effect Aanpak fout en asociaal parkeren, bewustwording gevaarzetting en 
verkeersonveilige situaties, handhaving wvw en pragmatische 
oplossing onderzoeken.  

Realisatie & 
planning 

November 2015-December 2018. 1 x per jaar een 
voorlichtings/foutparkeren actie. 6x per jaar handhavingsactie op 
locatie.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, cluster verkeer, cluster handhaving. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar  

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV i.c.m. Politieteam Leiden Noord 
(begroot voor 2016-2018).  
Mocht er naar aanleiding van het onderzoek extra budget benodigd 
zijn voor de aanleg van een ‘kiss en ride zone’ dan wordt dit in een 
apart voorstel aangevraagd. 

 

3.2 Fysiek veilige schoolomgeving 
 

48. Project Schoolzones  
Omschrijving  
Aanpak Output 
 
 

 

'De schoolzone' heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, 
dezelfde borden bij scholen te gebruiken en weggebruikers meer 
bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Bij een schoolzone 
is de inrichting van de weg of straat (nog meer) afgestemd op de 
aanwezigheid van de school en dus kinderen. De kleur, vorm en 
toepassing van de markering en bebording zijn voor alle zones 
hetzelfde. Een schoolzone vraagt namelijk niet alleen aangepast 
gedrag van halers en brengers van kinderen, maar ook van 
passanten die minder bekend zijn met de situatie. Voor ALLE 
verkeersdeelnemers moet de bedoeling van een schoolzone duidelijk 
zijn.  
Er zijn geen richtlijnen hoe een schoolzone eruit moet zien of waar 
deze aan moet voldoen.  Wel zijn er maatregelen die de gemeente 
toepast: 
- De tekst "schoolzone" over de volle breedte van het wegdek met 
bijbehorende bebording; 
- Zo mogelijk/wenselijk het instellen van een 30 km/u-zone; 
- Snelheidsremmende maatregelen (verhogingen, versmallingen en 
belijning) met name bij oversteeklocaties; 
- Attentieverhogende maatregelen bij oversteeklocaties 
(kanalisatiestrepen, opvallende tegels en waarschuwingsborden); 
- Eigen fietsvoorzieningen (fiets(suggestie)stroken, fietspaden en 
fietsstraten); 
- Meer stallingmogelijkheden voor de fietsen van kinderen en ouders; 
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 - Aanduiden van de parkeerruimte, het reguleren van het gebruik 
door een (periodiek) parkeerverbod of parkeerduurbeperking en 
fysiek tegengaan van het foutief parkeren; 
- Het verduidelijken en regelen van voorrangssituaties. 
  
Bij de keuze in de soort en locatie van onder andere bovenstaande 
maatregelen vindt verkeerskundig maatwerk plaats. Dat leidt veelal 
tot unieke oplossingen waarbij soms wordt afgeweken van de 
standaard richtlijnen voor een Duurzaam Veilige weginrichting.  
 
De volgende scholen zijn c.q. worden momenteel voorzien van een 
schoolzone: 

- De Hobbit / ’t Bolwerk 
- De Regenboog / Hasselbraam 
- KBS de Schakel 
- Koningin Julianaschool 
- Elckerlyc 
- Willem de Zwijgerschool 
- Kastanjelaanschool 

Bekeken wordt welke overige scholen en locaties nog in aanmerking 
(moeten) komen voor de aanleg van dergelijke zones. Dit wordt 
momenteel door de gemeente, afdeling verkeer nader onderzocht.  

Effect Preventie van onveilige verkeerssituaties, bewustwording 
veroorzakers, subjectieve onveiligheid rondom scholen vergroten, 
gedragsverandering halers en brengers, verantwoordelijk maken 
school en ouders, door verduidelijking verkeerssituatie en alertheid 
verhogende maatregelen ook betere mogelijkheid tot handhaving.  

Realisatie & 
planning 

Begin 2016  

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster verkeer en cluster veiligheid 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, K. Wassenaar en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken en Beleid 

Budget Het projectschoolzones maakt onderdeel uit van  het IVVP en is 
opgenomen in deze projectbegroting. Er zullen nog extra 
handhavingsafspraken met de Politie (én school) moeten worden 
gemaakt rondom de scholen en schoolzones (capaciteitsplanning 
Politie 2016-2018 aanvragen). 

 

3.3 Educatie en voorlichting 
 

49. Verkeerseducatie 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

 
 
 

Het opvallendste verkeersknelpunt rond scholen is het (wan)gedrag 
van de ouders: te hard rijden, foutparkeren, onhandig manoeuvreren, 
zonder kijken het portier openzwaaien, kinderen roepen vanaf de 
overkant van de straat, fietsen op de stoep etc.  
Via infrastructuur valt beter gedrag voor een deel af te dwingen, 
maar daarnaast blijft voorlichting en zelfs opvoeding van de 
betreffende personen hoogst noodzakelijk. Zowel kinderen als 
ouders. Om goede en weerbare verkeersdeelnemers te worden, 
moeten kinderen het goede voorbeeld krijgen van volwassenen en 
vooral veel en vaak de gelegenheid krijgen om te oefenen. Het is 
uiteraard vooral een verantwoordelijkheid van de ouders om hun 
kinderen hierin te begeleiden. Daarnaast hebben basisscholen de 
taak om verkeerseducatie te geven: minimaal een halfuur per week 
per klas. Verkeerseducatie heeft op de meeste basisscholen echter 
vaak een minder hoge prioriteit. Scholen hebben het druk met hun 
basistaken, zitten krap in het personeel en worden veelal 
overstroomd met claims en aanvragen voor projecten. Er is vaak een 
extra stimulans nodig om meer te doen aan verkeerseducatie dan 
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het minimum. Die stimulans kan komen van actieve verkeersouders 
en van een gemeente die bereid is om financiële en/of 
organisatorische ondersteuning te geven.  
Belangrijke bondgenoten voor de gemeente zijn hierbij de scholen 
zelf en vooral de verkeersouders. Plus natuurlijk alle ouders en 
kinderen die zich wél aan de regels houden. School en 
verkeersouders zijn degenen die automobiele ouders kunnen 
aanspreken op hun gedrag en samen met hen afspraken kunnen 
maken over brengen en halen. 
In het kader van ‘veilig schoolverkeer’ gaat het in dit actiepunt om de 
communicatie van verkeersmaatregelen, voorlichting aan de ouders 
en verkeerseducatie gericht op de kinderen.  

Effect Voorlichting, preventie van onveilige verkeerssituaties, 
bewustwording, participatie en sociale controle 

Realisatie & 
planning 

September 2017 – juli 2018. Bij wijze van pilot en ondersteuning aan 
het bestaande verkeerseducatieprogramma.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, cluster verkeer en cluster communicatie. 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, regionaal verkeersplatform 

Portefeuillehouder K. Wassenaar, J. Gardeniers en L.M. Driessen  

Afdeling Concernzaken  en Beleid  

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV, cluster verkeer en communicatie. 
Aanvullende voorlichtingskosten (voorlichting, materiaal e.d.) worden 
uit hiertoe bestaande budgets bekostigd.  

 

50. Intensivering voorlichting HALT (op school) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 

Jongeren tot 18 jaar, die kleinere strafbare feiten plegen zoals 
vernielingen, diefstal of overlast met vuurwerk, kunnen door de 
Politie worden doorverwezen naar Halt. Hier kunnen jongeren 
rechtzetten wat ze fout deden, zonder dat zij in aanraking komen met 
Justitie. Ze moeten een leer- of taakstraf uitvoeren, excuses 
aanbieden en de schade vergoeden aan de benadeelde.  
 
Niet alle jongeren die een dergelijk feit plegen worden doorverwezen 
(geen heterdaad, geen bewijs, geen aanhouding etc.) maar het loont 
om de preventie tak van Halt wel in te zetten om in samenwerking 
met de scholen voorlichting te verzorgen aan deze doelgroep (en de 
ouders). Halt biedt tegenwoordig de mogelijkheid tot (meer) 
voorlichting aan scholen op genoemde terreinen maar ook op het 
gebied van alcohol, drugs of bijvoorbeeld digipesten (facebook, 
whatsapp etc.). Wat zeer actueel is.  
 
Halt kan voorlichting op scholen (vanaf groep 8) verzorgen, 
ouderavonden organiseren en in samenwerking met de scholen het 
veiligheidsbeleid hierop aanpassen (zie punt 3.1 
schoolveiligheidsplannen).  
 
Voorgesteld wordt om de voorlichting op bovengenoemde thema’s 
komende periode te intensiveren.  

Effect Preventie, voorlichting, bewustwording, voorkomen strafbare feiten 

Realisatie & 
planning 

Vanaf september 2017 tot juni 2018.  

Actiehouders Gemeente (OOV/beleid) en HALT 

Betrokken partners Scholen, ouders/opvoeders, Politie 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar voor de voorlichtingsactiviteiten 
HALT. Geschat op jaarbasis: € 1500,-.  
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3.4 Handhaving 
 

51. Handhaving (parkeer en snelheidscontrole) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

Als sluitstuk en aanvulling op alle preventieve en infrastructurele 
maatregelen wordt er met de Politie en cluster Handhaving 
specifieke aanvullende handhavingsafspraken gemaakt gericht op 
overtreders rondom de bekende schoollocaties. Er wordt 
handhavend opgetreden naar overtredingen met betrekking tot 
foutparkeren (handhaving) en het overschrijden van de maximum 
snelheid ter plaatse (politie). Er wordt een zero tolerance beleid 
rondom de schoollocaties aangehouden.  

Effect Repressief optreden en beboeten van overtreders. Geen 
uitzonderingen, geen waarschuwingen (na campagnes).  

Realisatie & 
planning 

Na de voorlichting en preventie acties samen met scholen, ouders en 
kinderen wordt aanvullend handhavend opgetreden. September 
2015-Juli 2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politie Team Leiden Noord 

Betrokken partners Politie, cluster handhaving, O.M. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken  

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV en Politie Team Leiden Noord.  

 
 

Prestatie indicatoren ‘veiligheid in en om school’ 

Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 
2015 

Inbraak school 
(aantal incidenten) 

Politie (incidentcode 
2.5.1, BVH A26 + B26) 

2 3 3 - 1 (-) 

Diefstal in/uit 
school (aantal 

incidenten) 

Politie (incidentcode 
2.5.1, BPS 223, BVH 

A31) 

5 2 3 - 1 (-) 

Schoolverzuim 
(gevallen per 

schooljaar gemeld) 

Leerplichtadministratie, 
jaarverslagen 

Regionaal Bureau 
Leerplicht 

95 139 100 - 95 (-) 

Voortijdige 
schoolverlaters 

(VSV-ers) 

Leerplichtadministratie, 
jaarverslagen 

Regionaal Bureau 
Leerplicht 

46 `52 48 - 45 (-)  
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Programmaoverzicht en financiën  
 

Voorgestelde maatregelen (100%)  van prioritaire thema’s met activiteiten, indicatie van tijdpad en kosten:  
 

Prioriteit Nr Activiteit  Begroot Kosten  Tijdspad Opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woning-
inbraken 
 

1 Inbraakpreventieavond(en) Ja € 2.500,- 2015-2018 Per jaar 

2 Besmettingsbrieven Ja € 2.000-, 2015-2018 Per jaar 

3 Continuering Burgernet Ja € 3.000,- 2017-2018 Regionale dekking  

4 Inzet BOVA team Ja Formatie 2015-2018 Evaluatie in 2018 

5 Detectiesensoren Ja € 500,- 2016-2018 Evaluatie in 2018 

6 Inzet social media IVB Ja Formatie (’16) 2015-2018 Consequent 

7 Wijkschouwen Ja  Subsidie 2015-2018 Via ministerie 

8 Buurtonderzk. nieuwe stijl Ja Formatie  2015-2018 Afspraken Politieteam 

9 Project Extra ogen en oren Ja € 750,- 2016 Hondenbezitters 

10 Project Vangnet  Ja Formatie 2015-2018 Via RVHT 

11 Actie ‘witte voetjes’ Ja € 150,- 2015-2018 Excl. capaciteit 

12 DDO – winteractie Ja € 500,-  2015-2018 Excl. capaciteit 

13 Inzet gem.  tekstcar Ja € 9.000,-  2017 Multi-inzetbaar 

14 PKVW renovatie prestatie Ja Formatie (’16) 2017 Prestatieafspraken 

15 Veiligheidsmarkt Ja  € 1250,- Week 41 Week v.d. veiligheid 
 
 
 
Fietsen-
diefstallen 

16 Lokfiets Ja Subsidie 2015-2018 Centrum Fietsdiefstal 

17 Inzet bikers fietsendiefstal Ja Formatie 2016-2018 Politie inzetcapaciteit 

18 Promotieteam Ja Subsidie  2016-2017 Excl. ambt. capaciteit 

19 Graveerteam Ja Subsidie  2016-2017 Excl. ambt. capaciteit 

20 Framenummer controle Ja Politieinzet 2016-2018 1x per jaar 

21 Registratiepromotie Ja 1000,- 2016-2017 1x per jaar 

22 Onderzoek fietsstal Winkelhof  Ja Wereldhave 2016 (on)mogelijkheden?  
 
Auto-
inbraken 

23 Lokauto Ja aanvraag 2015-2018 Via Politie en RVHT 

24 Kentekenplaten vastzetten Ja Politie inzet 2016-2018 Comm. is voor OOV 

25 Permanent autoteam (PAT) Ja Politieteam 2015-2018 Ondersteuning  

26 Actie ‘Buit eruit’ Ja € 500,- ’15/’16/17 Politie en boa inzet 
 
 
 
Geweld 
 

27 Afhankelijkheidsrelaties Ja Formatie OOV 2015-2018 Casus gerichte inzet 

28 Inzet ‘veilige publiek taak’ Ja Extra inzet  Jaarlijks Communicatie 

29 Eenduidige registratie Ja Politie en OOV ’17 en ‘18 Briefing / afstemming 

30 Kwestbare groepen Ja € 500,- op verzoek Per bijeenkomst 

31 Campagne huiselijk geweld Ja € 600,- Jaarlijks Intensivering 

32 Inzet Buurtbemiddeling Ja € 3.000,- 2017-2018 Strippenkaartmodel 
 
 
 
 
Jeugd, 
alcohol en 
drugs 

33 Lokaal Jeugdoverleg Ja Formatie Jaarlijks Ondersteuning proces 

34 Sluitende ketenstructuur Ja Formatie (’15) Jaarlijks Ontwikkeling (regisseur) 

35 Persoonsgebonden aanpak Ja Formatie (’16) 2015-2018 Inzet partners evident 

36 HALT leeropdrachten Ja € 1250,- Prog. DHW Begroting beleid  

37 KVO Winkelhof Ja Formatie (’16) Tot 2018 Begeleiding  

38 Weerbaarheid vergroten Ja € 10.000,- 2015-2018 Scholen en GGD 

39 Taskforce Jeugd en alcohol Ja Formatie (’15) Tot 2018 Processturing OOV 

40 Onderst. verenigingen Ja € 2.500,-  Prog. DHW IVA – door SCW / beleid 

41 Toezicht handhaving DHW Ja € 20.000,- 2015-2017 Toezichthouders / beleid 

42 Uitvoering handhavingplan Ja € 28.250,- 2015-2018 Preventie en repressie 

43 Instellen Horeca-overleg Ja Formatie (’15) 2015-2018 Secretarisschap OOV 
 
 
 
Veiligheid 
in en om 
school 

44 Schoolveiligheidsplan(nen) Ja € 2.500 (HALT) 2017-2018 Jaarlijks 2016-2018 

45 Registratie en signalering Ja Formatie (’16) 2016-2018 Inzet LAP Hoge School 

46 Preventieve locker controle Ja Politie inzet  Jaarlijks I.o.m. scholen 

47 Parkeergedrag Ja Handhaving  2015-2018 Fysieke maatregelen? 

48 Projectschoolzones Ja IVVP 2015-2018 Handhavingsafspraken 

49 Verkeerseducatie Ja € 500,- 2017-2018 Planning  

50 Intensivering voorlichting  Ja € 1500 (HALT) 2017-2018 o.a. digipesten 

51 Handhavingscontroles Ja Politie inzet  2015-2018 I.s.m. BOA’s 

 

Totaal 100% uitvoering programma Veiligheid € 91.750,- Begroot over 2015- 2018 
Genoemde kosten zijn exclusief ambtelijke uren. Planning/formatie past binnen huidige begroting. 
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Uitvoeringsprogramma economische zaken
Uitvoering motie d.d. 7 november 2014 uitvoeringsprogramma economische
zaken

Geachte raadsleden,

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 novemberjl. heeft u unaniem een motie aangenomen
waarin u ons oproept om met een uitvoeringsprogramma economische zaken te komen. U
verzoekt om in het uitvoeringsprogramma zowel Economie071 als de gemeentelijke
economische beleidsnota te betrekken. Ook verzoekt u om in de Kadernota 2016 voorstellen
voor benodigde extra middelen ter zake te doen.

Wij geven uitvoering aan de motie door u bijgevoegd uitvoeringsprogramma aan te bieden.
Wij verzoeken u om dit voorstel te betrekken tijdens de behandeiing van de Kadernota 2016.
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Plan van aanpak uitvoering Economie071 en lokaal economisch
beleid 2016-2020

1. Aanleiding
Tijdens de begrotingsraad van 7 november jl. heeft uw raad een motie (ingediend door VVD,
D66 en CDA) unaniem aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om:

- zo spoedig maar uiterlijk voor 1 april 2015 een uitvoeringsprogramma economische
zaken op basis van Economie071 en de gemeentelijke economische beleidsnota op
te stellen en aan de raad voor te leggen

- in de Kadernota 2016 voorstellen voor de benodigde extra middelen ter zake te doen

ln dit plan van aanpak treft u aan hoe wij uitvoering willen geven aan Economie071 en het
Economisch beleid 2014-2020; Ondernemend Leiderdorp. Dit doen wij door een korte
toelichting te geven op de ambities, de stand van zaken en het belang voor Leiderdorp.
Hoofdstuk 4 bevat het uitvoeringsprogramma waarin een voorstel wordt gedaan voor een
gemeentelijke financiële bijdrage aan de uitvoering van de acties van Economie071 en het
gemeentelijk economisch beleid.
Bijlage 1 bevat een overzicht van alle acties uit EconomieO71 en het Economisch beleid
2014-2020; Ondernemend Leiderdorp. in dit overzicht is een inschatting gemaakt van de
benodigde middelen om onze maximale ambitie op het gebied van economische zaken te

realiseren.

2. E.conomie071
ln de raadsvergadering van december 2013 heeft u de Economische agenda Leidse regio
vastgesteld. in deze economische agenda staan de ambities verwoord om de regionale
economie te versterken aan de hand van vijf themas. Deze themas zijn:

1. Economische structuurversterking
2. Het stimuleren van ondernemerschap en starters

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Het verbeteren van het vestigingsklimaat

_ Regiomarketing en acquisitieU
ifß

š-
4*

Om de voortgang van de uitvoering van de acties voor de partners te bewaken, de
samenhang in het oog te houden en dit actief onder de aandacht van de externe omgeving
te brengen, is een programmabureau ingericht. Ook is de naam “Economie071"
geintroduceerd ter vervanging van “Economische agenda Leidse regio".
Begin 2014 heeft de Stuurgroep Economie071 (bestaande uit dertien bestuurders'van
overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers uit de Leidse regio) aangegeven behoefte
te hebben aan een betere focus (prioritering) in de uit te voeren acties. Door meer focus aan

te brengen in de acties en door de acties meer in samenhang uit te voeren, kan de capaciteit
van de samenwerkende partners maximaal nuttig ingezet worden.

ln de Stuurgroep Economie071 is afgesproken dat de genoemde acties in de komende twee

jaar worden uitgevoerd. Er is hiermee bestuurlijk commitment gegeven over de uitvoering.

Ook is afgesproken dat niet iedere partner van Economie071 een financiële bijdrage hoeft te

leveren bij iedere actie.

1 De gemeente Katwijk is recent toegetreden tot Economn-2071en hiermee komt het aantal

samenwerkingspartners uit op 13.

1
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Thema 1: Economische structuurversterking

Actiepunt 1: Koppeling van kennis aan markt
Het doel is dat er meer bedrijvigheid ontstaat uit de aanwezige kennis op het Bio Science
park. Dit kan door de kennis van onderzoekers te koppelen aan een klein team van
specialisten die het idee verder helpt in het bedrijfsleven.

Stand van zaken:
Er is een projectgroep geiormeerd om te komen tot een plan van aanpak. De eerste stappen
worden gezet om een thematische tafel te organiseren rond de cross-over tussen
l3ioScience en de Greenport.

Trekker: Gemeente Katwijk

jBelang gemeente Leiderdorp:
De aanwezigheid van kennisinstellingen in de regio zorgt voor een spin-off voor het mkb
(wo. toeleveranciers). Leiderdorp profiteert hiervan door nieuwe mkb-bedrijven te faciliteren
om zich in onze gemeente te vestigen. Dit draagt bij aan het onderscheidend vermogen van
Leiderdorp in de regio: inzet op detailhandel en mkb.
We spelen een verbindende rot naar lokale ondernemers die van waarde kunnen zijn voor
de kennisinstellingen.

i_
z_
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Act/'epunt 2: Ontwikkeling van eencentrum voor vitaliteit
Lite Sciences & Health is een zeer belangrijke sector voor de economie in de Leidse regio.
Vanuit het oogpunt van versterking van de economische structuur is het wenselijk dat er een
nieuwe aanvullende sector wordt gekozen. Een van de kansen ligt op het gebied van
vitaliteit. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het instituut Leyden Academy for
Vitality and Ageing waar aan onderzoek, onderwijs en ontwikkeling wordt gedaan naar
vitaliteit en ouderdom. in Leiderdorp ontstaat een vitaliteitsboulevard.
Binnen Econornie071 wordt onderzocht of en hoe vitaliteit vorm kan worden gegeven. Het
gaat dan om het creëren van nieuwe bedrijvigheid, het aantrekken van investeerders en het
laten ontstaan van nieuwe banen.

Stand van zaken:
De aftrap voor dit actiepunt was tijdens de burgemeesterslunch in september 2014, waar
nagenoeg alle aanwezige bestuurders van EconornieO7t aanwezig waren. Naar aanleiding
van deze lunch wordt het project via de volgende pijlers aangevlogen:
1. Er wordt een prijsvraag onder de inwoners uitgeschreven (naar Weena voorbeeld) waarbij
de gemeenten, TNO en de Leyden Academy of Vitality and Ageing het projectteam vormen
dat onder leiding staat van de gemeenten Leiderdorp en Leiden.
2. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met de innovatie-experts van de verschillende
organisaties teneinde een aantal concrete projecten te formuleren die binnen de regio
kunnen worden uitgevoerd waarbij een sluitende business-case het uitgangspunt is.
innovation Quarter heeft hierin de lead.
3. Er wordt een “meet & match”-bijeenkomst georganiseerd voor alle organisaties die iets
met Big Data hebben (bijv. universiteit, zorgverzekeraars. enz.) waarbij het op voorhand nog
niet helernaai duideiijk is welke business-casehieruit kan ontstaan. Ook hier heeft innovationQuarter de lead.

2
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De StuurgroepEconomie071 heeft besloten dat voor alle drie pijlers een gezamenlijke stip
op de horizonmoet wordenbepaald. Op basis hiervan wordt een vervolg gegeven aan de
eerste pijler om een prijsvraag voor de inwoners van de Leidse regio te organiseren.

Voor de twee andere pijlers wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingen bij partners, zoals de
oprichting van een centrum voor Big Data aan de Universiteit Leiden, de onderzoeksfocus op
vitaliteit bij het LUMC en nieuwe samenwerkingsvormen zoals Generade bij Hogeschool
Leiden. Ook verzekeringsmaatschappijen hebben interesse. Zo wordt gekeken of het
analyseren van grote hoeveelheden gegevens, bijvoorbeeld over gedrag van mensen, kan
worden gebruikt om de vitaliteit te verbeteren om zo de ziektekosten en dus ook de premies
(op termijn) te verlagen.

Conclusie is dat er behoefte is aan een fysiek en digitaal Vitaliteitscentrum waar
verschillende ondernemers hun producten en diensten kunnen bundelen en
doorontwikkelen. Voor de zomer wordt het concept van het Vitaliteitscentrum samen met alle
partners uitgewerkt. De planning is om na de zomer van 2015 te starten met de oprichting
van het centrum.

Trekker prijsvraag (actie 1): gemeente Leiderdorp en gemeente Leiden
Trekker centrum vitaliteit (actie 2 en 3): innovation Quarter

Belang gemeente Leiderdorp:
(WM

Een nieuw economisch cluster vitaliteit is goed voor Leiderdorp. De vitaliteitsboulevard krijgt

een duidelijker profiel en de samenwerking in de Leidse regio wordt geïntensiveerd. Dit is

van positieve invloed gesteund door alle beschikbare kennis, ervaring en energie in de
regio. Het centrum is daarmee een ideale plek om met nieuwe business modellen te

experimenteren en nieuwe bedrijvigheid te laten ontstaan. Hiermee wordt de economische
kracht van de regio enLeiderdorp versterkt.

Daarnaast willen we de inwoner van de Leidse regio uitdagen om met creatieve ideeën te

komen om de vitaliteit en het levensgeluk in de regio te bevorderen. Dit leidt tot een

maatschappelijk rendement en op de lange termijn tot een economisch rendement

(verlaging zorgkosten, enz.). Met de prijsvraag wordt de aandacht gevestigd op vitaliteit en

de mogelijkheden die je hebt om zelf een positief verschil te maken in je leefomgeving. Het

beste idee wordt beloond en de partners van Economie071 committeren zich eraan dat het

winnende initiatief daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Samen met de gemeente Leiden zijn wij trekker van het uitschrijven van de prijsvraag. De
l projectgroep bestaat daarnaast uit de Leyden Academy on Vitality and Ageing en TNO

heeft een adviserende rol. De gemeenten in de Leidse regio nemen deel aan het project.

Vanuit deze rol zijn we betrokken bij het oprichten van een Centrum voor vitaliteit.

Thema 2: Stimuleren van ondernemerschap en starters

Actíepunt 3: Centrum voor ondernemerschap is ondergebracht in onderscheidende
huisvesting voor (doorlstarters
Het wordt voor studenten eenvoudiger om na hun studie in de regio een bedrijf op te starten.
Een mogelijkheid is het aanbieden van financiering en bedrijfshuisvestingvoor deze nieuwe

ondernemers, voortvloeiend uit de opleiding, concreet vormgegeven in een campus voor

starters.
De kennisinstellingen in de regio bundelen hun krachten en geven ondernemerschapin het

onderwijs een permanente plek. Dit kan leiden tot aanpassingen in het ondeiwijscurriculum

en tot aantrekkelijke financieringsstructuren voor startende ondernemers. Er wordt als het
3
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ware een opstap gecreëerd; een stimulerende en relatief weinig risicovolle manier voor jonge
ondernemers om te ondernemen.

Stand van zaken:
De projectgroep onder leiding van Luris en de Universiteit Leiden heeft een aantal
bijeenkomsten georganiseerd wat uiteindelijk heeft geleid tot een eerste aanzet van een plan
van aanpak. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

Trekker inhoudelijk concept: LUF~tlS
Trekker fysiek gebouw: Universiteit Leiden

Belang gemeente Leiderdorp:
Een Centrum voor innovatie en Ondernemerschap is voor de langere termijn voor
Leiderdorp van belang, omdat er innovatieve initiatieven worden ontplooid, slimme
verbindingen worden geiegd en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Kortom, de
innovatiekracht in de Leidse regio wordt bevorderd. De broedplaats biedt dan ook kansen
voor het vestigen van nieuwe bedrijvigheid en hiermee werkgelegenheid.

We omarmen initiatieven die ondernemerschap bevorderen. We ondersteunen en faciliteren
(beginnendejondernemers binnen de mogelijkheden die we hebben (ruimtelijke ordening,
regelgeving).

Thema 3: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Agctlepunt 4: Bevorderen samenwerking tussen ondenlviisinstellingen en bedriifslevenom te
komen tot een zo hoog mogelijk aantal stageplaatsen enhet actief onderhouden van de
contacten tussen onderw/fisen bedrijfsleven
Het project richt zich op het onderzoeken ofer hiaten zijn in samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en tegelijkertijd het ontwikkelen van vernieuwende
initiatieven in de samenwerking. Het doel is het vergroten van het aantal leerwerkplaatsen en
stageplekken. Daarbij wordt nadrukkelijk naar de toekomst gekeken. Werk verandert en het
onderwijs moet daarbij aansluiten
De tweede focus is gericht op het onderwijsaanbod. Er wordt onderzocht of en hoe
ondernemerschap een plek heeft in de opleidingen en of dat kan worden verbeterd. Het op terichten centrum voor innovatie en ondernemerschap past in die ontwikkeling.
Er wordt een regionale stagemarkt georganiseerd waar ondernemers en onderwijs elkaartreffen. Hier vindt afstemming plaats over kwantiteit en kwaliteit.

Stand van zaken;
Het project wordt op korte termijn opgestart.

Trekker: ROC Leiden

i"šèišE§“§š§išïéëïiiëïëïEiEiE&TóT~§"±TT"TTTT ii T"T"""""T"W"iTT"T""`”““"“"““ """" ii” """"""""""" ”"'i""i'""“"”'“Wi““ """"""""" 'W

Ons belang .bijdeuitvoering van dit actiepunt is het voorkomen van (jeugd)werkloosheid.We zullendit actiepunt bespreekbaar maken met de Leiderdorpse ondernemers(vereniging)en vanuit een gezamenlijk belang samen optrekken.
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Thema 4: Verbeteren vestigingsklímaat

Actiepunt 5: Het ontwikkelen van een regionale visie op retail en werklandschappen

Het ontwikkelen van een regionale visie op Retail en Werklandschappen
(bedrijventerreinen).
De regiogemeenten en de ondernemers uit de regio stellen gezamenlijk een set van
afspraken op het gebied van retail vast.

Stand van zaken:
E - De Retailvisie Leidse regio wordt op dit moment opgesteld. ln de Retailvisie
worden uitspraken gedaan over de toekomstbestendigheid van lokale en bovenlokale
winkelcentra en over de perifere locaties. Dat betekent focus op locaties en het schrappen
van m2. Daarnaast wordt de marktruimte bepaald ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.
De uitkomsten van de conoeptvlsie van RMO is gedeeld met ondernemers en er is een
gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd. ln juni wordt de visie vrijgegeven voor een
inspraaktraject, waarna de visie in het najaar aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Werklandsohaggen - De gemeente Katwijk heeft aangegeven trekker te willen zijn van de
doelstelling om te komen tot een regionale visie op werklandschappen. Het project moet nog

worden opgestart. ln 2013 hebben de gemeenten in de Leidse regio (exclusief Katwijk) een

regionale visie op de werklandschappen vastgesteld ln 2025 zijn de bedrijventerreinen in de

Leidse regio aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven, zodat:
1. bedrijven in de Leidse regio meer omzet kunnen creëren
2. de werkgelegenheid in de Leidse regio kan groeien
3. nieuwe markten / het voorzieningenniveau in de Leidse regio kan toenemen

Trekker retailvisie: Gemeente Leiden
Trekker werklandschappen: Gemeente Katwijk

Belang gemeente Leiderdorp:
Retailvisie - De Retailvisie is voor Leiderdorp erg van belang, omdat er een uitspraak wordt

l gedaan over: (1) de perifere detallhandelslooatiesDe Baanderij en WOOON; (2) de

l

l

winkelcentra Winkelhof en Santhorst en (3) de ontwikkeling van de supermarkt aan het

Amaliaplein vs. de toekomst van de Oranjegalerij. Gelet de behoefteraming van de provincie

is het onvermijdelijk dat er gesneden gaat worden in het overaanbod van het aantal m2

detailhandel in de Leidse regio.
Samen met de Lelderdorpse ondernemers trekken we samen op om de Leiderdorpse

belangen zo goed mogelijk te verwoorden in de Retailvisie. Een voorbeeld van deze

samenwerking is de ontwikkeling van de A4-zone Leiderdorp waar ondernemers bij beide

projecten zijn betrokken.
Afhankelijk van de uitkomsten van de retailvisie moet het vervolgtraject worden bepaald.

Werklandschappen -» De regionale visie op de werklandschappen wordt uitgebreid met de

gemeente Katwijk. De werklandschapprofielen voor De Baanderij en De Lage Zijde zijn

vastgelegd in het Economisch beleid 2014~2020; OndernemendLeiderdorp. De

Leiderdorpse profielen sluiten voldoende aan bij de behoefte van de markt en zijn

complementair aan de profielen van de werklandsohappen in de regio. Een nadere

uitwerking vindt plaats in de nog op te stellen gebiedsvisies voor De Baanderij en De Lage

Zijde.
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Actiepunt 6: Het organiseren van een optimaal fysiek vestigingsklimaat in het Bio Science
_/-":'_”a.f:.ls

_ .Op uitdrukkelijk verzoek van bedrijven en instellingengehuisvest op de Bio Scienceparlo
I(BSP) wordt verbetering van het fysieke vestigingsklimaat van BOPopgenomenals prioriteit.

Het BSP wordt fysiek optimaal ontsloten. Dat wil zeggen de bedrijven en instellingen zijn
perfect bereikbaar per bus en auto. Daarnaast wordt er met de inrichting van de openbare
ruimte eenheid en een campus sfeer aangebracht in het park.

Stand van zaken:
De gesignaleerde problematiek in het BSP is onder te verdelen in een drietal deelgebieden.
Te weten infrastructuur, openbaar vervoer en openbare ruimte. ln het plan van aanpak is
deze problematiek per deelgebied uitgewerkt naar actiepunten.

Trekker: Ondernemersvereniging BSP

Belang gemeente Leiderdorp:
Leiderdorp heeft niet een direct belang bij dit actiepunt, omdat het gaat om een “lokaal
probleem” dat primair de gemeenten Leiden en Oegstgeest raakt. Een goede
bereikbaarheid van de Leidse regio heeft echter een positief effect op de regionale

i economie. En dat is wel in het belang voor Leiderdorp.

e volgen de ontwikkelingen van de uitvoering van dit aotiepunt. indien nodig zal
temming plaatsvinden met het project LAB071.

Lw
_

S

Actiepunt 7: Een optimaal functionerendExpat Center voor de Leidse regio
Om daadwerkelijk van meerwaarde te zijn voor het (internationale) vestigingsklimaat van de
Leidse regio, moet de rol en functie van het Expat Center Leiden opnieuw tegen het licht
gehouden worden en moet men kijken waar en door wie geïnvesteerd wordt om
daadwerkelijk een optimale dienstverlening richting expats en de bedrijven en instellingen die
te maken hebben met expats, te kunnen bewerkstelligen.

Stand van zaken:
Een aanzet om te komen tot een definitief plan van aanpak is opgesteld. De planning is dat
in het najaar het definitieve business plan wordt uitgevoerd.

Trekker: Leiden Marketing

Belang gemeente Leiderdorp: q

ln Leiderdorp vestigen zich jaarlijks gemiddeld 40 mensen uit het buitenland voor een
periode van een aantal maanden. Het gaat hier hoofdzakelijk om expats (gasten
rnigrantenhotel niet meegenomen).
De expats profiteren van het aantrekkelijk woonklimaat en de voorzieningen op het gebied
van recreatie (polders, fiets-,wandek en vaarroutes) en onderwijs (Elckerlyc). Om
Leiderdorp voor expats aantrekkelijk te houden, is het van belang om alle randvoowvaarden
- behouden hoog voorzieningenniveau - op orde te hebben. De aanwezigheid van expats
draagt niet alleen bij aan een positief imago van Leiderdorp; het zorgt ook voor een spin-off
voor het mkb (nieuwe bedrijvigheid/gevarieerd winkelaanbod) in onze gemeente.

l
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Thema 5: regiomarketing en acquisitie

Actie-punt 8: Be good and tell it
Een naam en economische boodschap voor de Leidse regio. De Leidse regio heeft een groot
aantal kwaliteiten om trots op te zijn; dit wordt alleen nog te weinig over het voetlicht
gebracht. De ligging, de uitstekende ontsluiting, het welvaartsniveau, het gevarieerde
woonaanbod, het internationale culturele leven; genoeg ingrediënten voor een mooi verhaal.
De Leidse regio moet zich sterker vermarkten richting bedrijven en talent, zowel om ze hier
te houden als om nieuwkomers aan te trekken. Hierbij is een gezamenlijke naam voor de
regio met een gezamenlijk economisch verhaal van alle partners een randvoorwaarde.

Stand van zaken:
Dit actiepunt is geparkeerd, omdat er een provinciale branding wordt opgezet waarin de
Leidse regio een plek in krijgt. René de Jong (programmarnanager Economie071) is de
vertegenwoordiger van Leidse regio bij de provincie. Op dit moment wordt een plan
voorbereid.

in de provinciale branding zullen de Leiderdorpse unique selling points ingebracht worden
door een koppeling te leggen met recreatie en toerisme. Het is de kunst om de toerist te

verleiden om na een museumbezoek in Leiden de Leiderdorpse polder in te gaan of na het
'

aanmeren in onze jachthaven hen in Leiderdorp te behouden dankzij een gevarieerd

?
horeca- en/of leisureaanbod.

3. Economischbeleid 2014-2020; ondernemend Leiderdorp

in de raadsvergadering van december 2013 heeft u, in navolging van de Economische
agenda Leidse regio, het Economisch beleid 2014-2020; ondernemend Leiderdorp,

vastgesteld. Dit lokaal economisch beleid is een doorvertaling van de regionale economische
agenda naar de lokale economie. Een aantal themas uit het lokaal economisch beleid komt

voort uit Economie071. De andere thema”s zijn erop gericht om de economische structuur te

versterken.

Het gaat om de volgende themas:
1. Versterken van de A4-zone Leiderdorp

. Versterken van het zorgcluster door intensievere samenwerking met de Leidse regio

. Proiilering bedrijventerreinen
investeren in (duurzame) economische structuur

. investeren in recreatie en toerisme

. investeren in onderwijs-arbeidsmarktbeleid

. De rol van de gemeente en de plek in de regio.-io
vo

'i7
t=
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Hieronder wordt per thema het doel en de stand van zaken in de uitvoering ervan

beschreven.

Thema1: Versterken van de A4-zone Leiderdorp

Doel:
ln 2020 heeft Leiderdorp een belevingsboulevard met een verscheidenheidaan (perifere)

detailhandel en waarbij de A4-zone gecompleteerd wordt met kantoren en een

vitaliteitsboulevard.De A4-zone Leiderdorp bestaat uit de zone tussen (de toekomstige

vestiging van) ikea en de zorgboulevard, waarbij WOOON de flanken verbindt.

”'“
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j_Éelanggemeente Leiderdorp: W
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Stand van zaken:
Samen met een aantal ondernemers van de A4-zone Leiderdorp hebben we een werkgroep
opgericht om de uitvoering van dit actiepunt te coördineren. Er is een extern bureau
ingehuurd die een integrale gebiedsvisie opstelt. ln de gebiedsvisie is aandacht voor de
branchering en de inrichting van het openbaar gebied. Dok wordt onderzocht welkeaanvullende functies, zoals horeca en leisure, bijdragen aan een langere verblijfstijd van de
bezoekers om hiermee een aantrekkelijker gebied te realiseren. Alle ondernemers in de A4-
zone worden met enige regelmaat geïnformeerd en zijn betrokken bij de voortgang van het

roect.åejplanningis om de integrale gebiedsvisie voor de zomer 2015 gereed te hebben. Deze
visie wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dok vindt er afstemming in de
regio plaats, mede in relatie tot de Retailvisie Leidse regio, om draagvlak te creëren en om
zodoende de ambities te realiseren.

Thema2: Versterken van het zorgc/uster door intensievere samenwerking met de Leidse
regio

l
l
i
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Doel:
in 2020 speelt de Leiderdorpse vitaliteitsboulevard dat een prominente rol in het regionale
zorgdomein. ln de Leidse regio is het zorginnovatieoluster sterk in ontwikkeling.
De onderlinge samenwerking tussen en samenhang met de Leiderdorpse instellingen wordt
bevorderd.

-z_--_...-__._..,._ ........................... .......... -..l
Stand van zaken:
Aangezien de zorgsector de grootste werkgever in Leiderdorp is (> 5.000 banen), is het van
belang om goed aangehaakt te zijn in de regio. Wij zijn voornemens om:

de instellingen gevestigd aan de Leiderdorpse vitaliteitsboulevard te versterken door
meer samenhang te creëren en het aanbod aan instellingen te vergroten door het
aantrekken van nieuwe instellingen die passen binnen het huidige aanbod. De
beschikbare kavel in het gebied Vierzicht (Kavel 1) biedt de mogelijkheid om nieuwe
zorg- en welzijnsinstellingen aan te trekken. Mogelijk levert dit één gesprekspartner
voor de gemeente op doordat de instellingen zich verenigen. Dit alles wordt in een
gezamenlijke visie venivoord;
in aansluiting hierop een verbinding te realiseren tussen de instellingen in Leiderdorp
- namelijk zorginstellingen gericht op de patiënt - met de kennisinstellingen in de
Leidse regio

We gaan medio 2015 met dit voornemen aan de slag. Dit gaan we doen door het
organiseren van een startbijeenkomst met de Leiderdorpse instellingen. Gezamenlijk willen
we een doelstelling en actieprogramma op te stellen.

Thema3: Pro¿/eringjgbedriiventerreinen

Doel:
in 2020 wil Leiderdorp onderscheidende en complementaire werklandschappen. Leiderdorpkent twee werklandschappen: De Baanderij en De Lage Zijde. Een werklandschap is eengebied waarin het werken centraal staat, maar waarin economische functies gemengd
worden en eventueel gecombineerd worden met woon- en groenfuncties.
Werklandschappen kenmerken zich door diversiteit en flexibiliteit.

Wij willen het volgende profiel realiseren voor:
t. De Baanderij: een venruimend werklandschap met woonfuncties: het mengen van

..--...s.._--.i2s¿.H'iiYerLes§.if›f2nstLsn.as9ers¿ønsmißçhefgncti§§„(de3aiiryendetigyggeri.
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VW.

dienstverleningj;
r 2. De Lage Zijde:een conso/iderend werklandschap: het behouden van het huidige

typen bedrijven met matige verruiming.

Stand van zaken:
De uitwerkingvan de profielen over de werklandsohappen vindt plaats in de nog op te stellen

gebiešiåvisiesvoor zowel de Baanderij als de Lage Zijde. Deze gebiedsvisies staan gepland
voor 15.

Daarnaast zijn de ondernemers van de Baanderij, in samenwerking met de LOV, aan het
verkennen om een BlZ (Bedrijven lnvesterings Zone) op te richten. ln het coalitieakkoord
staat dat de gemeente een BlZ stimuleert. Medio 2015 zai duidelijk zijn in hoeverre er onder
de ondernemers voldoende draagvlak is om een BlZ op te zetten. ls dit het geval, dan
bieden wij de gemeenteraad in het najaar een verordening ter vaststelling aan. De BlZ kan
dan per 1 januari 2016 in werking treden.

Voor de Lage Zijde is een Economische Effectenrapportage (EER) opgesteld. Deze EER
vormt input voor het op te stellen herstructureringsplan voor de Lage Zijde. Ook de
achterblijflocatie van Vliko wordt hierin meegenomen. ln het najaar wordt hierover een

voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Thema 4: Investeren in (duurzame) economische structuur

Doel:
ln 2020 wil Leiderdorp een duurzame economische structuur gerealiseerd hebben. Om een

duurzame economische structuur te realiseren, betekent dat de randvoorwaardenvoor

ondernemers op orde moeten zijn. Daar waar de gemeente sturing heeft en invloed op

regelgeving kan uitoefenen, zal dit zijn ingestoken vanuit de gedachte de ondernemer
zoveel mogelijk ruimte te geven om te ondernemen.

Op een aantal onderwerpen liggen kansen om de economische structuur te versterken. De

kansen die opgepakt worden, zijn:
a. Het verminderen van de regeldruk en het vereenvoudigen van gemeentelijke

regelgeving en vergunningprocedures.
b. Het aanleggen van glasvezel en hot-spots vrije WiFi in de Leidse regio.

c. Het actualiseren van de Nota ambulante handel - hierin staan de regels over de

markt en standplaatsen.

l

Ook op het gebied van duurzaamheidontwikkelen en profileren marktpartijen zich steeds
5vaker. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven op het gebied van duurzame innovatie.

Stand van zaken: _

ad a. De focus ligt op het verminderen van de regeldruk en het vereenvoudigen van

procedures voor ondernemers. We hebben het voornemen om dit actiepunt na de zomer op

te pakken en om samen met de Leiderdorpse ondernemers te onderzoeken hoe we kunnen

snijden in de regelgeving (binnen onze bevoegdheden) en hoe we procedures kunnen

vereenvoudigen.

ad b. We werken graag mee aan deze initiatieven wanneer een private partij zich bij ons

meldt en bereid is om te investeren.

9
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ad c. We zijn voornemens om voor de zomer 2015 dit actiepunt op te pakken. We starten
met een evaluatie van de vigerende Nota ambulante handel. Op basis hiervan stellen we een
nieuwe Nota ambulante handel op. We zullen bij dit proces de marktkooplieden,
standplaatshouders en mogelijk andere relevante ondernemers betrekken.
De verwachting is dat eind dit jaar de geactualiseerde Nota ambulante handel aan u wordt
aangeboden ter vaststelling.

Thema 5: Investeren in recreatie en toerisme

Doel:
ln 2020 wil Leiderdorp een aantrekkelijke gemeente zijn voor de recreant en de toerist. De
gunstige ligging van Leiderdorp aan de rand van het Groene Hart speelt een bijzondere rol.
Niet alleen voor recreanten uit de regio kan Leiderdorp aantrekkelijk zijn, ook biedt de
gemeente kansen voor toerisme. Het toerisme speelt zich met name in Leiden af. De kunst
is om de toerist te verleiden om na een museumbezoek in Leiden de Leiderdorpse polder in
te gaan om hier van de natuur te komen genieten.

i_
,_

„_
_.

..„
...

`

__
.._

z.
.„_

__
,`.

...
_,

._
_.

...
.*

.,„
__

„.1

i›
l
^ Orn kansen te benutten werken we samen in verschillende verbanden en samenstellingen

(bijvoorbeeld Holland Rijnland, Oude Rijnzone, Samen voor Groen). Deze samenwerkingen
willen we intensiveren. Om de verbinding te leggen tussen recreatie en toerisme willen we
samenwerken met de gemeenten in de Leidse regio, en in het bijzonder met de gemeente
Leiden.
Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met private partijen -- ondernemers en

* agrariërs ~ om de recreatieve beleving in Leiderdorp te vergroten.
r__„..„__ -„_..„.,__._„_„„_,.,._.„.._,_..„,„„._

,_„%_í...__._.„_„__„._;. .„..„„„ ............. _„„_._____._4_„„„ __„.__,._._„__.„._.__„._„„„„_.__.._„.„._„..___...__.____._„._._.._„..._„.__.._.„„._.___..„„„

Stand van zaken:
Er is een bijeenkomst voor inwoners, bedrijven en instellingen georganiseerd waar
initiatieven met elkaar zijn verbonden. Hierdoor worden de recreatiemogelijkheden in
Leiderdorp zichtbaar gemaakt. We leggen de verbinding tussen recreatie als vorm en het
belang voor de beleving en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. Daarmee versterkt
de aanwezigheid van vele recreatievormen de aantrekkelijkheid van Leiderdorp ende Leidse
regio als vestigingsplaats voor bedrijven. Volgende stap is een actiegerichte notitie over 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. Wij willen
bepaalde initiatieven die ontwikkeld worden, beperkt ondersteunen. Hiervoor is een
financiële bijdrage noodzakelijk.

Thema 6: Investeren in onderwijs-arbeidsmarktbeleid

Doel:
1 Vanaf 2015 wordt met de komst van de Participatiewet de groep waarvoor de gemeenten

verantwoordelijk is groter, omdat dan de instroom in de WSW stopt en de Wajong alleen
i toegankelijk wordt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
j

Uitgangspunt van de Participatiewet is om te kijken wat mensen wel kunnen en niet wat zel niet kunnen. Werkgevers in de markt hebben zich in het Sociaal Akkoord (april 2013) garantgesteld voor het gefaseerd creerenvan maximaal 100.000 extra banen voor mensen meteen arbeidsbeperking. Het regionaal Werkbedrijf vormt straks de schakel tussen dewerkgever en de groep mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben binnen hetWerkbedrijf de lead. Gemeenten, onderwijsinstellingenen werkgevers hebben elkaar hard jnodig om de hun toebedeelde taken op dit terrein goed uit te kunnen voeren. '

..._........... -..__.._ „„_„._„„_, _,„„_, „„„„
M ______________

j__W_„_
M ____

“_ g_„___„_
W

_j
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Stand van zaken:
We werken samen in het Werkgeversservicepunt Leidse regio. Onze rol is het op dit moment
om ondernemers/werkgevers bekend te maken met de participatiewet en de garantiebanen.
Ook stimuleren en faciliteren wij initiatieven rondom maatschappelijk ondernemen. Wij
vervullen hiermee een ambassadeursfunctie. Een voorbeeld is dat de portefeuillehouder op
25 maart op “de trap van de LOV~borrel” heeft gestaan om de ondernemers hierover te
informeren.
De komende tijd zullen wij iedere gelegenheid die zich voordoet de participatiewet en de
garantiebanen onder de aandacht van ondernemers/werkgevers brengen. Om dit te kunnen,
hebben we financiële middelen nodig om verbindingen te leggen naar het bedrijfsleven.
Vanuit EconomieO71 wordt een koppeling gelegd met de te realiseren stageplaatsen.

Thema 7: De rol van de gemeente en de plek in de regio

Doel:
ln 2020 wil Leiderdorp een netwerkorganisatie zijn met een sterke betrokkenheid van
relevante actoren bij het beleidsproces. De rol van de gemeente wordt hiermee anders.
Afhankelijk van de situatie zal de gemeente haar rol en positie moeten bepalen. De ene
keer treedt zij op als bijvoorbeeld regisseur, andere keren als dienstverlener, uitvoerder,
regelhandhaver of beleidsbepaler. Leiderdorp speeit hierop in door ondernemers zoveel
mogelijk ruimte te geven om te ondernemen. Het coilege faciliteert plannen en initiatieven
dan ook zoveel mogelijk binnen de gestelde kaders. Het lokale economisch beleid is dan
ook niet een plan hoe de economie aangejaagd kan worden. Het geld moet door de
ondernemers worden verdiend, niet door de overheid.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio, mede in het
kader van Economie071.

Stand van zaken:
De samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio is de afgelopen jaren versterkt. Een

belangrijke reden is de oprichting van Economie071. Bij alle projecten behartigen we de

Leiderdorpse belangen zo goed mogelijk, waarbij we ons realiseren dat een sterke economie

in de Leidse regio een positief effect heeft op Leiderdorp. Niet alleen de samenwerking met

de regio is versterkt, ook de samenwerking met de lokale ondernemers bij de plan- en
beleidsvorming is versterkt. Een voorbeeld hiervan is de hechte samenwerking tussen

gemeente en ondernemers bij het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor de A4-zone

Leiderdorp.

Daarnaast is de samenwerking met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging constructief en

trekken we gezamenlijk op in verschillende dossiers.
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1. Uitvoeringsgrogramma

Deze paragraaf bevat een financieel voorstel. Wij stellen een jaarlijkse financiële bijdrage
van ë 60.000,= voor als bijdrage om de ambities op het gebied van economische zaken tot
en met 2020 te realiseren. ln onderstaand overzicht is onderscheid aangebracht tussen de
acties uit Economie071 en het Economisch beleid 2014-2020; Ondernemend Leiderdorp.

Binnen de Stuurgroep Econornie071 is afgesproken dat er bestuurlijk commitment is in de
uitvoering van alle maatregelen, maar dat de deelnemers niet aan iedere actie een financiële
bijdrage hoeven te leveren. Wel zal er in alle gevallen desgewenst ambtelijke capaciteit bij
de deelnemers worden vrijgemaakt.

Het huidige budget van economische zaken is onvoldoende om de acties uit te kunnen
voeren. Dit budget, te weten É 15.000,= voor de jaren 2015 en 2016, besteden wij onder
andere aan het opstellen van de Retailvisie Leidse regio, de visie op de werklandschappen
Leidse regio, de gemeentelijke bijdrage aan de gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp en het
versterken van het Leiderdorpse zorgcluster (gezondheid/vitaliteit). Het in het overzicht
opgenomen acties en budget zal worden besteed aan de overige geformuleerde acties uit
het lokaal en regionaal economisch beleid.

De uitvoering van de acties komt beter tot zijn recht als de mogelijkheid wordt gecreëerd om
te schuiven binnen de raming. De werkelijke kosten kunnen namelijk lager uitvallen. indien
dit het geval is, dan wordt voorgesteld om het restant van het gelabelde budget voor de
uitvoering van Economie071 dan wel Economisch beleid 2014-2020 beschikbaar te houden.
is een budgetoverschrijding bij de uitvoering van een actie aan de orde, dan wordt het
plafond van êj 60.000,= aangehouden.

De focusnotitie Eoonomie071 heeft een reikwijdte tot en met 2017. Dat betekent dat er na
2017 een nieuw uitvoeringsprogramma door Economie071 wordt opgesteld. Dit kan leiden
tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan het Programmabureau Economie071.
Tot en met 2017 heeft uw raad reeds jaarlijks ë 25.000; beschikbaar gesteld ter bekostiging
van dit Programrnabureau. Deze bijdrage valt hiermee buiten voorliggende financiële
aanvraag.

Met onderstaand voorstel kunnen we echter niet onze volledige ambitie op het gebied van
economischezaken realiseren. Een volledig overzicht van onze ambities ~ inclusief een
inschatting van een benodigde financiële bijdrage - is als bijlage opgenomen.
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Bijlage 1: Overzicht acties met de maximale Leiderdorpse ambities op het gebied van
economische zaken

Hieronder volgt een tabel waarbij de aotiepu nten worden voorzien van -~ indien op dit
moment bekend - de totale kosten. Om de gemeentelijke ambities maximaal te bereiken, zijn
extra financiële middelen nodig. ln de tabel hieronder wordt aangegeven hoeveel geld nodig
is om onze maximale ambitie te realiseren.

Econornie071

Actiepunt Totale
projectkoeten

M ____„ii„i„__„___„i__„___„__j„„g§_iif1i§=±ï_,„_„_„___-§_„n1l9Ei§_$§„reel„i§_g5ee
„„„„

_,._._„.i„i__„_„_„„.i_„__„__„„_„_„„_.„„ „„„„„„„„„„„„ M,

0

'l.Koppeling van kennis naar PM PM n.v.t. n.v.t.
,rïieflil

_ _„ ,W mz ______________„_,_„„„__-„„,_„_ ____
W ........ .„__._„.._.._-„_„„...„._ „.„..-.„.._„-.._„„.r_„„„__2.0ntwii-:keling van een PM

centrum voor vitaliteit

-Kosten uitschrijven l ë 135.0005:
„„i2§'llSVf_a3$3_

„„„„ ,_ „_ __„„„„„„
„„„„ „.„_„ ____ ._.„„

__„„_i„_„„„._„„_„_,„ _____ „„„„„ „_i_„„„_„„„_A_„_,_„.„_,„_„,

i

Voorstel gemeentelijke Eenmalig of Begrotings-
bijdrage om maximale structureel jaar

É 10.000,- Eenmalig 2016

É 20.000,= Eenmalig 2016 5

3.0prichten Centrum voor ë 1.220.000;
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*Z005C7EE856* 
 

 
 

Oplegnotitie 
Behorend bij het raadsvoorstel Kringloopbedrijf Het Warenhuis 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In het raadsvoorstel Kringloopbedrijf Het Warenhuis wordt aan u gevraagd om het volgende 
te beslissen: 

1. Aan de stichting Het Warenhuis 2016 op grond van artikel 2.24 onder a van de 
Aanbestedingswet een uitsluitend recht te gunnen voor de diensten “inzameling wit- 
en bruingoed en huisraad”. 

2. Dat de activiteiten “inzameling wit- en bruingoed en huisraad” door de stichting Het 
Warenhuis 2016 voor zover vereist plaatsvindt in het kader van het Algemeen 
Belang, als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet, zesde lid. 

 
Dit is nodig om de op te richten stichting te verzekeren dat zij de werkzaamheden zoals deze 
thans door een plustaak in de huidige GR Gevulei wordt uitgevoerd, ook na beëindiging van 
deze GR kan blijven voortzetten. 
 
Twee argumenten spelen hier mede een rol: 

1. De gezamenlijke colleges denken dat andere marktpartijen de sociale- en 
milieudoelstellingen die samenhangen met deze diensten (zie ook hoofdstuk 5 
marktanalyse in het als bijlage toegevoegde bedrijfsplan) niet op gelijke wijze zouden 
kunnen verlenen (‘marktfalen’).  

2. Het gaat nadrukkelijk niet om nieuwe dienstverlening waarmee ondernemers omzet 
mislopen, maar puur om het continueren van de taken die Het Warenhuis nu ook al 
onder de vlag van de Gevulei uitvoert (‘proportionaliteit’). 

 
Om de op te richten stichting Het Warenhuis 2016 dezelfde sterke positie in de Leidse regio 
mee te geven als de huidige plustaak, is het dus noodzakelijk hierop positief te beslissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : 9 juli 2015 
Auteur : Eric van Zundert 
Afdeling : Gemeentewerken 
Registratienr : Z/15/014850/32592 
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Afdeling:

  

 Gemeentewerken  Leiderdorp, 23-06-2015  

Onderwerp:  Stichting Kringloopbedrijf Het 

Warenhuis 2016 

   

 

*Z00572FACBC* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr.; 

gezien het advies van het politiek forum van; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van hoofdstuk IX van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. Aan de stichting Het Warenhuis 2016 op grond van artikel 2.24 onder a van de 
Aanbestedingswet een uitsluitend recht te gunnen voor de diensten “inzameling wit- en 
bruingoed en huisraad”. 

2. Dat de activiteiten “inzameling wit- en bruingoed en huisraad” door de stichting Het 
Warenhuis 2016 voor zover vereist plaatsvindt in het kader van het Algemeen Belang, 
als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet, zesde lid. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op, 

 

de griffier, 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewerken   Leiderdorp, 23-06-2015  

Onderwerp:  Stichting kringloopbedrijf Het 

Warenhuis 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005712390B* 
 

Beslispunten 

1. Aan de stichting Het Warenhuis 2016 op grond van artikel 2.24 onder a van de 
Aanbestedingswet een uitsluitend recht te gunnen voor de diensten “inzameling wit- en 
bruingoed en huisraad”. 

2. Dat de activiteiten “inzameling wit- en bruingoed en huisraad” door de stichting Het 
Warenhuis 2016 voor zover vereist plaatsvindt in het kader van het Algemeen Belang, 
als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet, zesde lid. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het college neemt het besluit om de “Stichting het Warenhuis 2016” op te richten en 

na beëindiging van de Gevulei per 1 januari 2016 op basis van het bedrijfsplan de 

werkzaamheden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis voort te zetten.  

Om Stichting het Warenhuis 2016 te verzekeren van een kostendekkende 

bedrijfsvoering wordt de Raad gevraagd om de activiteiten “de inzameling van wit- 

en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte)   inname van wit- en 

bruingoed” ook in de toekomst door Het Warenhuis te laten vervullen. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en    

omstreken (Gevulei) met als kerntaak de afvalverwijdering, een zgn. ‘plustaak’ 

toegevoegd: het Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis kende vanaf de 

start twee doelstellingen: een milieu doelstelling (het realiseren van product- en 

materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid voor diegene 

met een afstand tot de arbeidsmarkt). In deze plustaak participeren thans vijf van de 

acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest 

en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt geëxploiteerd voor rekening en risico 

van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis verzorgt ten behoeve van de vijf 
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deelnemende gemeenten de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de 

(wettelijk verplichte) inname van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de 

inzameling op het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare 

goederen en/of afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze 

goederen uitgevoerd en vervolgens worden de goederen verkocht in de 

kringloopwinkel.  

In 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gevulei besloten de 

gemeenschappelijke regeling per 1-1-2016 op te zeggen. De nieuwe 

afvalcontracten voor restafval, grof afval en GFT zijn in 2013 door Servicepunt 71 

aanbesteed en worden voortaan beheerd door Servicepunt 71 (voor het 

verwerkingscontract voor GFT geldt dit al per 2014, voor restafval en grof afval gaat 

dit geschieden vanaf 2016). De directie Gevulei heeft de opdracht gekregen om 

zorg te dragen voor de vereffening van het vermogen van Gevulei per 1 januari 

2016 en in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de afwikkeling 

van de GR. Om besluitvorming over voortbestaan en de positionering van 

kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken heeft de directie Gevulei opdracht 

gekregen om op basis van een deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke 

aandacht voor de milieu- en de sociale werkgelegenheidsdoelstelling, een 

toekomstplan op te stellen. In januari 2014 is hiervoor de notitie “Warenhuis 2016” 

uitgebracht. De notitie “Het Warenhuis 2016” concludeert dat een stichting de meest 

gewenste rechtsvorm is om de activiteiten van het kringloopbedrijf voort te zetten en 

voldoende zekerheid te bieden aan de huidige medewerkers en aan de 

maatschappelijke doelstellingen. Op basis van de notitie “Het Warenhuis 2016” 

hebben de colleges van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude een ontwerpbesluit 

genomen over het oprichten van stichting het Warenhuis 2016. De gemeenten 

Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude hebben vervolgens de personele, financiële en 

juridische consequenties voor de stichting nader uitgewerkt in een bedrijfsplan met 

een kostendekkende exploitatie en ontwerp statuten voor de Stichting Het 

Warenhuis 2016. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 N.v.t. 

2 Beoogd effect 

Vanwege de Aanbestedingswet dienen de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en 

Zoeterwoude te besluiten om de stichting het Warenhuis 2016 het uitsluitend recht te 

gunnen om de wettelijke taken die ze op dit moment voor de gemeenten uitvoeren te 

kunnen continueren. Deze activiteiten zijn nodig om de stichting te verzekeren van een 

kostendekkende exploitatie, en er zo voor te zorgen dat de sociale doelstelling (het bieden 

van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de milieudoelstelling 

(bevorderen van hergebruik materialen) ook in de toekomst door de stichting kunnen 

worden gerealiseerd. 

Daarnaast stellen we uw raad voor om, voor zover vereist, deze activiteiten als activiteit in 

het kader van het Algemeen belang aan te wijzen als bedoeld in artikel 25h van de 

Mededingingswet, zesde lid. De gezamenlijke colleges schatten in dat andere 

marktpartijen de sociale en milieudoelstellingen die samenhangen met deze diensten (zie 

ook hoofdstuk marktverkenning bedrijfsplan) niet op gelijke wijze zouden kunnen verlenen 

(‘marktfalen’). Daarnaast gaat het niet om nieuwe dienstverlening waarmee ondernemers 

omzet mislopen, maar puur om het continueren van de taken die Het Warenhuis nu ook al 

onder de vlag van de Gevulei uitvoert (‘proportionaliteit’). 
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3 Argumenten 

1. Het voortzetten van kringloopbedrijf Het Warenhuis is goed voor de deelnemende 

gemeenten. 

Aan de op te richten st icht ing w orden dezelfde doelstellingen meegegeven als die 

gelden voor het huidige bedrijf : Het realiseren van product - en materiaalhergebruik 

en het bieden van w erkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Het realiseren van product- en materiaalhergebruik is een doelstelling die de regio 

de mogelijkheid biedt om nog meer in te zetten op afvalscheiding. 

Het bieden van w erkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

toont de maatschappelijke betrokkenheid en geeft het juiste voorbeeld. 

2. Met het voortzetten van kringloopbedrijf Het Warenhuis hoeven de deelnemende 

gemeenten geen nieuwe inzamelstructuur voor wit- en bruingoed op te zetten. 

Het Warenhuis verzorgt thans voor deze gemeenten reeds de huis-aan-huis 

inzameling van afgedankt w it - en bruingoed, almede de eff iciënte verw erking 

daarvan. Dit  zal in de nieuw e situatie gecontinueerd w orden. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

Doelstellingen stichting “Het Warenhuis 2016”: de milieudoelstelling houdt onder meer in 

dat de gemeenten voornemens zijn om kringloopbedrijf het Warenhuis de inzameling van 

wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) inname van wit- en bruingoed te 

gunnen. De sociale doelstelling houdt in dat het kringloopbedrijf in totaal voor zo’n 110 

personen werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In het bedrijfsplan is opgenomen een marktanalyse, een (meerjaren) exploitatiebegroting, 

een paragraaf over de fiscale aspecten. Aan het algemeen bestuur van de Gevulei zal 

worden voorgelegd om aan de stichting een startkapitaal mee te geven, dat bestaat uit het 

positief resultaat van de Gevulei voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude 

na de liquidatie van de Gevulei. 



Pagina 5 van 5 Versie  

Registratienr.: Z/15/014850/30151    Agendapunt  

 2015  raadsvoorstel   Nr  

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Bedrijfsplan Stichting Het Warenhuis 2016 
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Stichting het Warenhuis 2016 
 
 

 
 

 
 

 
 
4 mei 2015 
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1. Aanleiding 

In 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) met als 
kerntaak de afvalverwijdering, een zgn. ‘plustaak’ toegevoegd: het Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het 
Warenhuis kende vanaf de start twee doelstellingen: een milieu doelstelling (het realiseren van product- 
en materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de 
arbeidsmarkt). In deze plustaak participeren thans vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden, 
Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt geëxploiteerd voor 
rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis verzorgt ten behoeve van de vijf 
deelnemende gemeenten de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) 
inname van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op het huisadres of bij de 
betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig 
worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en vervolgens worden de goederen verkocht in de 
kringloopwinkel. De deelnemende gemeenten betalen een vergoeding voor het ophalen van grof 
huishoudelijk afval vanwege de door hen bespaarde inzamel- en verwerkingskosten. Voor het opgehaalde 
wit- en bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor de inzamelkosten. De ingezamelde 
hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de vergoedingen op basis van daadwerkelijke 
gewichten in rekening kunnen worden gebracht. Een inkomstenbron is voorts de producentenvergoeding 
per ton van WeCycle voor het ingezamelde wit- en bruingoed. 
 
Besluit opheffing Gevulei 
In 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gevulei besloten de gemeenschappelijke regeling per 1-1-
2016 op te zeggen. De nieuwe afvalcontracten voor restafval, grof afval en GFT zijn in 2013 door 
Servicepunt 71 aanbesteed en worden voortaan beheerd door Servicepunt 71 (voor het 
verwerkingscontract voor GFT geldt dit al per 2014, voor restafval en grof afval gaat dit geschieden vanaf 
2016). De directie Gevulei heeft de opdracht gekregen om zorg te dragen voor de vereffening van het 
vermogen van Gevulei per 1 januari 2016 en in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de 
afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei. Om besluitvorming over voortbestaan en de 
positionering van kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken heeft de directie Gevulei opdracht 
gekregen om op basis van een deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en 
de sociale werkgelegenheidsdoelstelling , een toekomstplan op te stellen. In januari 2014 is hiervoor de 
notitie “Warenhuis 2016” uitgebracht. 
 
Conclusies notitie “Het Warenhuis 2016”. 
Aan de directie Gevulei is meegegeven dat het bedrijf op eigen benen zal moeten staan en een minimaal 
kostenneutrale exploitatie moet zien te realiseren. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken 
is er voor Het Warenhuis een rechtsvorm nodig die de mogelijkheden biedt om commerciële activiteiten 
te ontplooien maar tevens voldoende (rechts-) zekerheid biedt ten aanzien van het huidige personeel en 
de maatschappelijke doelstellingen van het kringloopbedrijf Het Warenhuis. Een stichting als rechtsvorm 
voldoet hier aan doordat de stichting volledig aan het economisch verkeer kan deelnemen, behaalde 
winsten terugvloeien in de stichting en hiermee ten goede komen aan de vereiste milieu- en sociale 
doelstellingen en doordat deze rechtsvorm ruime potentie aan de deelnemende gemeenten biedt om te 
bepalen in welke mate men invloed wil hebben op de aansturing van die stichting en daarmee (eventuele) 
risico’s af te bakenen. Uit de in de notitie opgenomen meerjarige exploitatiebegroting blijkt dat Stichting 
het Warenhuis 2016 kostendekkend kan opereren, onder het voorbehoud dat lopende contracten en 
afspraken continueren en de stichting een startkapitaal krijgt voor noodzakelijke investeringen. Met een 
stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de vaste medewerkers weliswaar wijzigen 
maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet. Doordat de CAO Kringloopbranche 
niet algemeen verbindend is, kan de stichting de vaste medewerkers een materieel gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket bieden als onder de Gevulei.  
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2. Besluitvorming 

In het bestuurlijk overleg van de Gevulei is afgesproken om in 2014 aan de colleges een ontwerpbesluit 
voor te leggen over het oprichten van een stichting voor Het Warenhuis in 2016. De colleges van Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude nemen een definitief besluit tot de oprichting van en de 
deelneming in de stichting, nadat de Gemeenteraad het ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis van het College te brengen. Voorts behoeft 
het besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

2.1 Ontwerpbesluit 2014 

In het voorjaar van 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude een 
ontwerpbesluit genomen over de continuering van de taken van kringloopbedrijf het Warenhuis na de 
beëindiging van de GR Gevulei per 1-1-2016. De colleges hebben het volgende besluit genomen: 

Besluiten: 
1.  Het voornemen uit te spreken het besluit te nemen om: 

a. de werkzaamheden van Kringloopbedrijf Het Warenhuis voort te zetten na beëindiging van de 
gemeenschappelijke regeling Gevulei per 1 januari 2016 en als gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude gezamenlijk per 1 januari 2016 een stichting voor het kringloopbedrijf 
Het Warenhuis op te richten; 

b. aan de stichting “Het Warenhuis 2016” twee doelstellingen toe te kennen: een milieudoelstelling, te 
weten het realiseren van product- en materiaalhergebruik en een sociale doelstelling, te weten 
werkgelegenheid bieden voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

c. voor de stichting een bestuur in te stellen dat wordt gevormd door meerdere personen, waarbij het 
bestuur de directe leiding gaat geven aan de werknemers van de stichting; 

d. voor de stichting een Raad van Toezicht in te stellen, met leden die zijn benoemd door de 
deelnemende gemeenten; 

e. het Algemeen Bestuur van de Gevulei te verzoeken om voor 1 juli 2014 de gevolgen in beeld te 
brengen van de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken 
per 1 januari 2016 en dit te rapporteren aan de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke 
regeling; 

f. de gemeentesecretaris / algemeen directeur te verzoeken om ultimo 2014 in samenspraak met de 
gemeentesecretarissen van de onder besluitpunt 1a genoemde gemeenten op basis van de notitie 
“Het Warenhuis 2016” en het rapport over de liquidatie Gevulei de personele, financiële en juridische 
consequenties voor de stichting nader uit te werken in een bedrijfsplan met een kostendekkende 
exploitatie en concept statuten voor de Stichting het Warenhuis 2016; 

2. Dit voorgenomen besluit aan de raad voor te leggen met het verzoek zijn wensen en/of bedenkingen 
hierover ter kennis van het college te brengen. 

2.2 wensen en bedenkingen gemeenteraden 

In 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude het ontwerpbesluit 
genomen om het kringloopbedrijf per 1 januari 2016 te privatiseren. In de gemeenteraden van de 3 
gemeenten is het ontwerpbesluit besproken en hebben de raden hun wensen en bedenkingen kenbaar 
gemaakt.  
 
Het college van de gemeente Zoeterwoude heeft op 11 februari 2014 het ontwerpbesluit genomen. De 
gemeenteraad van Zoeterwoude heeft geen wensen en bedenkingen geuit. De gemeenteraad heeft op 24 
april 2014 zonder hoofdelijke stemming conform voorstel college besloten tot het oprichten van een 
stichting voor kringloopbedrijf Het Warenhuis per 1 januari 2016. 
 
Het college van de gemeente Leiden heeft op 25 februari 2014 het ontwerpbesluit genomen. Tijdens de 
behandeling in de Leidse raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 4 september 2014 bleek 
dat er een wens was om de stichting de ‘ANBI status’ te geven. De portefeuillehouder Onderwijs, Sport en 
Duurzaamheid heeft toegezegd de mogelijkheid om aan de stichting de ‘ANBI status’ te geven, nader uit te 
werken.  
De volgende wensen hebben een meerderheid in de Leidse gemeenteraad:  
- er wordt aangedrongen op het aannemen van de beste kandidaat als directeur, dit hoeft niet per 

definitie een ambtenaar van een van de deelnemende gemeenten te zijn;  
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- de nu geldende arbeidsvoorwaarden zullen een op een in de nieuwe organisatie moeten worden 
overgenomen;  

- de personeelsleden die op het moment van overgang in dienst zijn, zullen in principe moeten worden 
overgenomen in de nieuwe stichting. 

 
Het college van de gemeente Leiderdorp heeft op 11 maart 2014 het ontwerpbesluit genomen. Op 6 
oktober 2014 is het besluit behandeld in het Politiek Forum van Leiderdorp. De gemeenteraad heeft de 
volgende wensen en bedenkingen geuit: 
- de stichting moet een Raad van Toezicht krijgen; 
- er mogen niet meer mensen in vaste dienst komen dan het vaste personeelsbestand dat vanuit het 

huidige bedrijf overgaat naar de stichting; 
- een bedrijfsplan en ondernemingsplan dienen eerst aan het Politiek Forum te worden aangeboden 

alvorens de stichting daadwerkelijk wordt opgericht. 
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3. (Wettelijke) kaders 

Het Warenhuis wordt omgevormd tot een stichting, hiermee verandert de relatie van Warenhuis en de nu 
deelnemende gemeenten. Het Warenhuis in zijn nieuwe vorm komt op grotere afstand van de 
deelnemende gemeenten te staan dan nu het geval is. 
Op deze veranderende verhoudingen zijn een aantal (wettelijke) kaders van toepassing. In deze paragraaf 
wordt beschreven welke kaders van toepassing zijn en hoe met deze kaders omgegaan dient te worden 
met het oog op de omvorming van het Warenhuis tot een stichting.  

3.1 Het bevoordelingsverbod overheidsbedrijven Wet Markt en Overheid 

De mededingingswet schrijft voor dat de gemeente gehouden is aan het bevoordelingsverbod 
overheidsbedrijven, “indien meer dan de helft van de leden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan 
wordt benoemd door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen of door leden of aandeelhouders die 
een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn” . Dit betekent een verbod op: 
- (directe of indirecte) toekenning van staatsmiddelen (leningen en garanties mogen alleen voor 

marktconforme tarieven worden verstrekt); 
- niet marktconform voordeel (goedkoop verhuren ruimten, niet marktconforme tarieven); 
- selectiviteit (niet gericht voordelen toeschuiven die andere bedrijven niet hebben). 

 
Reikwijdte wet Markt en Overheid  
De wet Markt en overheid is zoals hierboven beschreven van toepassing op overheidsbedrijven. 
Aangezien bij (de oprichting van) Stichting het Warenhuis 2016 het bestuur en/of het toezichthoudende 
orgaan door de gemeenten benoemd worden, is het Warenhuis een overheidsbedrijf en moet daarom 
voldoen aan de in de wet gesteld kaders. Deze overwegende overheidsinvloed maakt het een verbonden 
partij; de overheid moet alle partijen gelijk behandelen en mag niet de ene boven de andere bevoordelen. 
Een kringloopbedrijf is een economische activiteit; de Wet markt en overheid is van toepassing. 
  
Gevolgen en besluiten 
De exploitatie van de toekomstige Stichting het Warenhuis 2016 berust op een deel op de rechtstreekse 
voortzetting van bestaande contracten tussen gemeenten en het Warenhuis. Om deze contracten te 
continueren, kan de gemeenteraad het Warenhuis een activiteit van ‘algemeen belang’ verklaren in het 
kader van de Mededingingswet en dit bekrachtigen door middel van een raadsbesluit. Alle aan het 
Warenhuis deelnemende gemeenten moeten dit besluit nemen. De gemeenteraad zal in dit geval moeten 
besluiten dat de activiteiten plaatsvinden in het kader van het Algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h 
van de Mededingingswet, zesde lid. 
Tegen dit raadsbesluit is rechtsbescherming (bezwaar en beroep) mogelijk indien marktpartijen het daar 
niet mee eens zijn. Het is dus van belang dat in het raadsbesluit goed wordt gemotiveerd waarom het een 
activiteit van algemeen belang is.  
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) draagt zorg voor toezicht en handhaving en kan klachten in 
behandeling nemen. Als overtreding van de wet wordt geconstateerd kan een dwangsom worden 
opgelegd. 
 

3.2 Aanbestedingsbeleid 

Het aanbestedingsbeleid heeft als doelstellingen het “het realiseren van doelmatige aanbestedingen met 
het beleid” en “het streven naar eenduidigheid en transparantie in de benadering van de markt, zodat 
ondernemingen gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgen”. 
 
Wat betreft de aanbestedingsplicht kan de Aanbestedingswet van toepassing zijn. De automatische 
gunning het ophalen wit/ bruingoed en het beheer en de verkoop van in beslag genomen fietsen in het 
kader van het “Fiets Fout = Fiets Weg” beleid is niet noodzakelijk gegarandeerd. Om te bewerkstelligen 
dat deze diensten aan het warenhuis worden gegund, zijn de volgende oplossingen voorhanden: (1) quasi-
inbesteden en (2) het uitsluitend recht. 
 
Quasi-inbesteden (voorbeeld is SP71) 
Bij de constructie van de stichting kan eventueel quasi-inbesteden aan de orde zijn, waarbij aan twee 
voorwaarden moet worden voldaan. Een aanbestedende dienst mag zonder aanbestedingsprocedure een 
overheidsopdracht gunnen aan een andere partij (rechtspersoon) als aan de volgende twee voorwaarden 
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beide is voldaan: i) De aanbestedende dienst oefent op die partij (opdrachtnemer) toezicht uit als ware 
het een eigen onderdeel en ii) die partij verricht het merendeel van zijn werkzaamheden voor die 
aanbestedende dienst. 
  
Uitsluitend recht verstrekken 
Een andere uitzonderingspositie binnen het aanbestedingsrecht is het verstrekken van een uitsluitend 
recht aan de stichting door alle aanbestedende diensten, die gebruik maken van de diensten van de 
stichting. Op grond van art. 2.24 onder a van de Aanbestedingswet kan een aanbestedende dienst aan een 
andere aanbestedende dienst een uitsluitend recht gunnen. Gunnen wil in ieder geval zeggen dat een 
gemeente het uitsluitend recht kan verstrekken bij bestuurlijk besluit aan de stichting.  
Echter, het is mogelijk dat als een desbetreffende sector is geliberaliseerd een alleenrecht wellicht niet 
verenigbaar is met het EU-recht. Bekijk in dat geval of sprake is van een Europese richtlijn die een 
bepaalde sector liberaliseert. Als dat het geval is zal de toekenning van een alleenrecht door een 
aanbestedende dienst aan een andere aanbestedende dienst in die marktsector meestal niet verenigbaar 
zijn met het EU-recht. Huishoudelijke afval is een geliberaliseerde markt, terwijl het ophalen van 
huishoudelijk afval wel wordt gezien als wettelijke taak van de overheid. 
 
Conclusie  
Gekozen wordt om aan de op te richten stichting een uitsluitend recht te verstrekken, hiertoe moet in de 
besluittekst voor de raad moet worden opgenomen dat een uitsluitend recht voor de diensten “inzameling 
wit- en bruingoed en huisraad” en “beheer van in beslag genomen fietsen in het kader van het Fiets Fout = 
Fiets beleid” wordt gegund aan Stichting het Warenhuis 2016. Dit moet worden gemotiveerd door middel 
van een verordening.  
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4. Personeel  

4.1 Gehanteerde uitgangspunten 

Algemeen 

De Gemeenschappelijke Regeling Gevulei (hierna: Gevulei) houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. In de 

Stichting het Warenhuis 2016 (hierna: Het Warenhuis) worden de werkzaamheden op het gebied van de 

kringloop voortgezet. Het Warenhuis is een uitvoerende organisatie met een geringe personeelsformatie 

en relatief veel medewerkers die via derden (DZB, Participatiecentrum, reclassering, vrijwilligers etc.) 

werkzaamheden verrichten voor Het Warenhuis. 

 

Uitgangspunten P&O beleid 

Uitgangspunten voor het te voeren personeelsbeleid: 

 De CAO Kringloopbranche  

 relatie met organisatiedoelstellingen 

 de cultuur van de nieuwe organisatie  

 

4.2 P&O beleid 

Inleiding  

Voor alle medewerkers die bij Het Warenhuis aan het werk gaan, zal er sprake zijn van een aantal 

veranderingen: 

1) arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van Het Warenhuis; 

2) plaatsing bij de Stichting; 

3) personeelsbeleid van de Stichting; 

4) de cultuur van de Stichting. 

 

Uitwerking beleid 

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 

Gegeven de rechtsvorm van de nieuwe organisatie – een Stichting – kan het personeel dat vanuit de 

Gevulei wordt geplaatst bij Het Warenhuis niet de status van ambtenaar behouden.  

Het Warenhuis zal een eigen arbeidsvoorwaardenpakket moeten hebben. Voor Het Warenhuis zal de CAO 

Kringloopbranche als basis gelden.  

 

CAO Kringloopbranche 

In een cao worden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Voor Het Warenhuis is gekozen voor 

de cao Kringloopbranche. Bij de keuze is een afwegingskader voor ogen gehouden dat bestond uit de 

volgende onderdelen: passendheid bij kerntaken; bijdrage aan concurrentiepositie; betaalbaarheid 

dienstverlening en toekomstgericht –met name op mobiliteit-. De inhoud van de cao en CAR-UWO 

verschillen van elkaar. Enkele verschillen zijn: 

 

 cao kringloopbranche CAR-UWO 

pensioenregeling Interpolis ABP 

full time arbeidsduur 40 uur per week 36 uur per week 

leeftijdsverlofdagen 3 dagen  4 dagen 

loondoorbetaling bij 

ziekte 

Eerste 52 weken 100% Eerste 26 weken 100% 
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Sociaal plan 

Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor de medewerkers die getroffen 

worden door de privatisering. De verplichting om een sociaal plan op te stellen is opgenomen in het 

sociaal statuut van Leiden d.d. 11 april 2013 artikel 1:2 lid 1. 

Met het sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de 

privatisering worden opgevangen. Het sociaal plan is een nadere uitwerking van het sociaal kader zoals is 

vastgesteld door het college van B&W van Leiden d.d. 20 december 2011. Dit sociaal kader is van 

overeenkomstige toepassing voor deze privatisering.  

Het arbeidsvoorwaardenpakketten van de CAR-UWO en de CAO Kringloopbranche worden vergeleken. 

Het totaalpakket zal in redelijkheid materieel vergelijkbaar zijn. De datum van de privatisering is de 

peildatum voor het vaststellen van de verschillen. De overbrugging van de verschillen in de 

arbeidsvoorwaardenpakketten worden in het sociaal plan opgenomen. Ook wordt in het sociaal plan een 

plaatsingsprocedure bij Het Warenhuis opgenomen. 

Het sociaal plan wordt door de Gevulei in overleg met een werknemersdelegatie opgesteld en vastgesteld 

door het DB van de Gevulei.  

 

Personeelsbeleid van Het Warenhuis  

De doelstelling van het personeelsbeleid van de nieuwe organisatie is het planmatig managen van het 

personeel zodat nu en in de toekomst, op het juiste moment, tegen de gewenste kosten, gekwalificeerde, 

optimaal gemotiveerde medewerkers de kwantitatief en kwalitatief gewenste bijdrage kunnen leveren 

aan de doelstellingen van het bedrijf, binnen de daartoe geëigende organisatie- en bedrijfscultuur. Het 

personeelsbeleid dient nader uitgewerkt te worden. De directie van Het Warenhuis heeft hierin een eigen 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Centraal staat de visie die Het Warenhuis heeft op de rol en 

betrokkenheid van medewerkers. Hierbij kan worden gedacht aan de inrichting van goed 

werkgeverschap. Dat als volgt kan worden weergeven: 

 

 Opleidingen en bevorderen van doorstroom 

Bij Het Warenhuis zullen voor de toekomstige werkzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor 

medewerkers verschillende ontwikkelingsactiviteiten in Het Warenhuis een belangrijke rol spelen: 

o Het opleiden binnen Het Warenhuis, om de kennis, vaardigheden en attitudes die een 

medewerker nodig heeft om een bepaalde taak of functie naar behoren te vervullen; 

o Het opzetten van om- bij- en herscholingscursussen, gericht op het geschikt maken van 

werknemers voor andere functies en/of werkvelden; 

o Loopbaanbegeleiding gericht op het ontwikkelen van de capaciteiten van werknemers die in 

potentie geschikt worden geacht voor zwaardere functies; 

 

 Doelgroepenbeleid 

Bij Het Warenhuis is plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de 

formatie voor deze groep medewerkers bij de Gevulei ook in Het Warenhuis zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijft. 

 

Het Warenhuis zal met DZB als uitvoerder van de Participatiewet, nauw samenwerken. Ook zal er 

worden samengewerkt met re-integratiebedrijven en andere instanties die mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. kansarmen helpen te starten- of terug te keren in het arbeidsproces. 

 

Waar kansen liggen in de organisatie als opstap naar een reguliere baan, zullen die worden geboden. 

Naast het beleid voor kansarmen, wil de nieuwe organisatie ook een leerwerkplek omgeving zijn voor 

onderwijsinstellingen. 

Jaarlijks zal in het sociaal jaarverslag van Het Warenhuis verantwoording worden afgelegd over het 

gevoerde doelgroepenbeleid. 
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De cultuur van Het Warenhuis  

Het oprichten van Het Warenhuis heeft tot doel om verder door te ontwikkelen tot een slagvaardige, 

flexibele en meer bedrijfsmatige organisatie. De medewerkers en leiding van Het Warenhuis hebben een 

sleutelrol in het behalen van die doelstellingen. Een slagvaardige, flexibele en bedrijfsmatige organisatie 

wordt gemaakt door de mensen die er werken.  

Na de oprichting van Het Warenhuis zal -onder leiding van de directeur- verder in de organisatiecultuur, 

worden geïnvesteerd. Voorstelbaar is dat de onderstaande aspecten daarbij worden afgewogen en 

meegenomen.  

 Integriteit is een begrip dat hoog in het vaandel van Het Warenhuis zal staan. 

 De wijze van communiceren is afgestemd op de verschillende doelgroepen die werkzaam zijn bij 

Het Warenhuis. 

 Iedereen draagt bij aan het eindresultaat van de organisatie. De nadruk wordt gelegd op een 

positieve werkhouding.  

 Er wordt een grotere mate van flexibiliteit en inzetbaarheid verwacht. Naast de eigen 

afgebakende taken kan het voorkomen dat er ook andere werkzaamheden worden verwacht 

 De nieuwe organisatie zal nog meer prestatiegericht worden.  

 

4.3 Plaatsing personeel 

Inleiding 

Plaatsing bij Het Warenhuis gaat gepaard met ontslag bij de Gevulei. De aanstelling bij de Gevulei wordt 

vervangen door een arbeidsovereenkomst bij Het Warenhuis. Voor de plaatsing zal de 

plaatsingsprocedure uit het sociaal plan van toepassing zijn. Er wordt vanuit gegaan dat alle medewerkers 

in principe worden geplaatst. De functies bij Het Warenhuis zullen gelet op de omvang van de organisatie 

eerder generalistisch zijn dan specifiek.  

Voor de plaatsing van de medewerker wordt een functieboek en formatieplan opgesteld. Deze worden, 

voorafgaand aan de plaatsingsprocedure, opgesteld. Het formatieplan geeft het aantal en soort functies 

aan met de bijbehorende functiewaardering. In het functieboek staan de functies die in Het Warenhuis 

voorkomen. Voor het opstellen van het functieboek wordt gebruikt gemaakt van de functieprofielen uit de 

CAO Kringloopbranche.  

 

Formatie en bezetting 

Het bezettingsplan van de Gevulei en het formatieplan van Het Warenhuis zijn niet identiek.  

Het bezettingsplan voorziet in functies die niet zijn opgenomen in het formatieplan van de Gevulei, maar 

wel worden opgenomen in het formatieplan van Het Warenhuis. 

 

Het besturingsmodel (zie paragraaf 4.4) voorziet in een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door een 

Algemeen directeur en Operationeel directeur. Deze functies komen dan in de plaats van de functies van 

bedrijfsleider en plv. bedrijfsleider. 

 

Er wordt een functie van Job-coach aan de organisatie toegevoegd met als doel de leidinggevenden te 

ondersteunen zodat Het Warenhuis nog beter in staat zal zijn om een optimale begeleiding op de 

werkvloer te garanderen. Hiermee wordt ingespeeld op de veranderde omstandigheden i.v.m. de 

participatiewetgeving.  

 

De functiebenaming uit de oude situatie blijft ook van toepassing in de nieuwe situatie, het functiegebouw 

uit de cao Kringloopbranche biedt hiertoe de ruimte. 
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Het leidinggevend team van Het Warenhuis wordt ingevuld met eigen medewerkers, zeven in totaal. Dit 

aantal wordt aangevuld met een aantal vaste medewerkers (4.2 fte) en ca. 100 mensen afkomstig vanuit 

verschillende disciplines; waaronder DZB, Participatiecentrum, reclassering, vrijwilligers etc. 

 

bezetting- en formatieplan zoals wordt voorzien per 1-1-2016 
 
Bezetting per 31-12-2015 Formatie per 1-1-2016 

Functienaam/ 

WAS 

Schaal 
Car-
uwo  

fte 

 
in 
uren 

Formatie 
budget1 

Functienaam 

WORDT 
Schaal 
 CAO 

fte 

 
in 
uren 

Formatie 
budget  

Bedrijfsleider 11 1  36 € 81.480 vervallen     

     Bestuurder H 0,90 36  € 73.958 

Plv. bedrijfsleider 
(= nu payroll) 

9 1  36 € 64.320 Vervallen      

     Bestuurder G 0,90 36 € 54.972 

Coördinator 
logistiek / inname 

5 1  36 € 43.440 
Coördinator 
logistiek / inname 

F 0,90 36 € 43.621  

Coördinator 
technische dienst / 
FFFW 

5 1  36 € 43.440 

Coördinator 
technische dienst / 
FFFW  
 

F 0,90 36 € 43.621 

     
Job-coach / medew. 
personeelszaken 
vacature 

F 0,45 18 € 21.811 

Meew. voorman 
Inname / log  
(= nu payroll) 
 

3 1  36 € 39.120 
Meew. voorman 
Inname / log 
vacature 

E 0,90 36  € 36.180 

Meew. voorman 
Winkel  
(= nu payroll) 
 

3 0,89  32 € 34.733 
Meew. voorman 
Winkel  
vacature 

E 0,80 32  € 32.160 

Meew. voorman 
FFFW 
(= nu payroll) 
 

3 1  36 € 39.120 
Meew. voorman 
FFFW 
vacature 

E 0,90 36 € 36.180 

Algemeen 
medewerker  

1 5,2 186 € 170.976 
Algemeen 
medewerker 

C 3,75 150 € 103.924 

Totalen  12,3 408 € 516.629   10,4 416 € 446.427 

 

 

In kolom formatie 1-1-2016 is gerekend met de loonschalen zoals die gelden in de CAO-kringloopbranche 

(peildatum januari 2015). De berekening is op basis van de verschillende eindtreden. (Bron: BDO 

salarisadministratie) 

                                                           
1
 salarispeil april 2015 
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De vergelijking is op basis van een 36-urige werkweek. Er is in de berekening geen rekening gehouden 

met een eindejaarbonus van 5% voor de medewerkers die nu in vaste dienst zijn. (deze kosten worden 

opgenomen in de sociaal-plan kosten. = € 18.200,-) 

Uitgangspunt in deze berekening is dat de stichting zich aansluit bij het pensioenfonds voor de 

detailhandel. (wellicht dat hier ook nog een compensatieregeling van toepassing gaat zijn) 

 

4.4 Besturingsmodel  

De hoofdstructuur van Het Warenhuis is opgebouwd uit een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden 

en een dagelijks bestuur. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn vertegenwoordigd in de 

Raad van Toezicht (RvT). 

Het verdient aanbeveling, omwille van good governance, een dagelijks bestuur te benoemen bestaande uit 

meerdere personen. Het dagelijks bestuur wordt hierbij gevormd door een Algemeen directeur en een 

Operationeel directeur.  

De RvT draagt zorg voor het toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van 

zaken binnen Het Warenhuis. De onderlinge verhoudingen tussen RvT en dagelijks bestuur worden in de 

statuten geregeld, waarbij de stelregel is, dat het dagelijks bestuur bestuurt en de RvT controleert. 

 

4.5 Bedrijfsvoeringstaken 

Zoals elke bij elke organisatie, zijn ook bij Het Warenhuis taken op het gebied van bedrijfsvoering. De 
meest voor de hand liggende taken op het gebied van bedrijfsvoering zijn: Personeel, Financiën en 
Automatisering. 

Om inzicht te krijgen in de omvang van de benodigde uren voor deze bedrijfsvoeringstaken, staat 

hieronder een tabel met de begrote en gerealiseerde uren en de totale kosten. 

 

taken Begrote  

uren 

Gerealiseerde  

uren 

tarief Totale kosten 

Financiële administratie  375 396 € 65 € 25.740 

Administratieve ondersteuning 100 45 € 46 € 2.070 

Beleid 50 35 € 65 € 2.275 

Financieel medewerker 100 70 € 65 € 4.550 

P&O-adviseurs 150 119 € 65 € 7.735 

Personeelsadministratie 65 14 € 46 € 620 

Totaal 840 679  € 42.990 

 bron: jaarrapport 2013 van de Gevulei 

 

De personele taak wordt ondergebracht bij de functie van Job-coach. De (financieel) administratieve taken 

worden uitgevoerd door Het Warenhuis zelf in plaats van deze uit te besteden. Korte lijnen werken 

doorgaans efficiënter. De formatie hoeft hiervoor niet uitgebreid te worden. 

 

4.6 Medezeggenschap 

Bij Het Warenhuis staan er 12 personeelsleden op de formatie. Hiernaast werken er ongeveer 100 
personen die via derden werkzaamheden verrichten voor Het Warenhuis.  

Ondernemingen zijn o.g.v. artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), verplicht om een 

Ondernemingsraad (OR) op te zetten indien er meer dan 50 personen werkzaam zijn.  

De WOR spreekt over aantal personen en niet over aantal fte. Ook inleenkrachten worden meegeteld voor 

zover zij minstens 24 maanden in de organisatie werken. Het is daardoor voorstelbaar dat de WSW-



- 13 - 

 

medewerkers die via DZB werkzaam zijn bij het Warenhuis, meetellen als ‘medewerker’ in het kader van 

de WOR.  

Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een OR opzetten. Als ze dat niet willen, 

kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT is verplicht als de meerderheid 

van de werknemers daarom vraagt. Heeft een onderneming 10 tot 50 werknemers en geen OR of PVT, dan 

moet de directie het personeel regelmatig inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV).  
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5. Marktanalyse het Warenhuis 

Afbakening 
In deze marktanalyse is de positie van Kringloopwinkel het Warenhuis in de Leidse regio beschreven. 
 

5.1 De markt voor kringloopgoederen in de Leidse regio 

Het aanbod: kringloop- en tweedehandswinkels 
Het Warenhuis kent twee vestigingen; de hoofdvestiging aan de Willem Barentzstraat in Leiden en een 
nevenvestiging in de binnenstad van Leiden, waar met name kleine curiosa en brocante artikelen worden 
verkocht. 
In de regio Leiden zijn een relatief beperkt aantal grotere kringloopwinkels actief. Het Warenhuis is naar 
schatting de grootste kringloopwinkel in deze regio. De omzet van de winkel bedraagt jaarlijks ca. € 
800.000 (excl. BTW) en is relatief stabiel tot licht stijgend. Het assortiment van Het Warenhuis bestaat uit 
meubels, boeken/platen/dvd, elektrische apparaten, kleingoed, kleding, fietsen en seizoenartikelen. Het 
aanbod is kwalitatief goed; producten zijn schoon, heel, compleet en, (indien van toepassing), 
gecontroleerd op werking en eventueel gerepareerd, veelal met gebruikte onderdelen. De prijsstelling bij 
Het Warenhuis is gemiddeld, ten opzichte van andere kringloopbedrijven. 
Andere kringloopwinkels met een ideële doelstelling in Leiden zijn Kringloopproject Leiden 
(Volmolengracht), Kringloop in/Uit (Merenwijk, sluit per 1/1/2015) en een aantal kleinere 
kringloopbedrijven (Terre des Hommes, Groene kruis, Weggeefwinkel, de Regenboog etc). In Leiden is 
ook de grotere commerciële Kringloopwinkel Leiden gevestigd (Lammenschansweg). Dit bedrijf heeft ook 
een vestiging in Leiderdorp. Zoeterwoude heeft een kleine kringloopwinkel van Stichting het Graalhuis; in 
Oegstgeest is in 2014 een lokaal initiatief opgekomen voor oprichting van een kleinschalige 
kringloopwinkel. 
Hiernaast zijn er vele kleinere commerciële vintage, retro, tweedehands kleding en -meubelwinkels, en 
ook tweedehands wit- en bruingoedzaken in de regio. Iedereen is vrij om een commerciële 
kringloopwinkel te starten. De goederen voor deze winkels worden veelal ingekocht bij de ideële 
kringloopwinkels, de partijenhandel, via online platforms zoals marktplaats of men doet 
huisontruimingen. Er zijn geen omzetcijfers van andere kringloopwinkels in de regio bekend. 
Het Warenhuis ziet in deze regionale markt nog uitbreidingsmogelijkheden. 
 

Het aanbod: online markt 
Naast de fysieke detailhandel is er ook een grote online markt voor tweedehands goederen, van 
particulieren via platforms zoals Marktplaats, en van online winkels. Deze online markt is eerder een 
concurrent voor de commerciële kleinere winkels; omdat daar een duurder segment (design) goederen 
wordt aangeboden. Het Warenhuis begeeft zich ook op de online markt. Goederen worden verkocht via 
Marktplaats en via CataWiki (een online veilingmarkt). 

 

Bekendheid en klanttevredenheid 
Jaarlijks heeft Het Warenhuis een stabiel aantal betalende klanten. In 2014 waren dat circa 89.000 
betalende klanten (inclusief winkeltje binnenstad Leiden (circa 4.000), met een gemiddelde besteding van 
circa € 11,50 incl. BTW. 
Bij de Stadsenquête 2013 is navraag gedaan naar het Warenhuis en kringloop in het algemeen. Meer dan 
acht van de tien Leidenaren zijn bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en de helft heeft de 
winkel in het afgelopen jaar ook bezocht. De helft van de Leidenaren kent één of meerdere van de andere 
kringloopwinkels, een kwart heeft deze in het afgelopen jaar ook bezocht. Ook de bekendheid met en het 
bezoek aan andere kringloopwinkels is toegenomen vergeleken met 2009. Ruim de helft van de 
Leidenaren gaat ervan uit het komend jaar een kringloopwinkel te bezoeken. Dit aandeel ligt eveneens 
hoger dan in 2009.  
De bezoekers uit de gemeente Leiden zijn over het algemeen tevreden over Het Warenhuis, blijkt uit de 
Stadsenquête 2013 en uit het klanttevredenheidsonderzoek (november 2014). Bezoekers uit de Leidse 
regio beoordelen het warenhuis met een 7,9. 
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5.2 De vraag naar kringloopartikelen  

Ontwikkelingen  
De vraag naar kringloopartikelen is onderhevig aan trends en conjunctuur.  
Anno 2015 is er bij een groep inwoners met een lager inkomen behoefte aan laaggeprijsde goederen. Door 
aanblijvende laagconjunctuur is deze groep groeiende. In de laatste jaren zijn er steeds meer discounters, 
zoals Action, BigBazar in dit marktsegment. De kringloop onderscheidt zich door kwaliteit en relatief lage 
prijzen.  
Daarnaast is er een duidelijke trend om kwalitatief goed gemaakte producten, zoals meubels en kleding te 
waarderen en een tweede of derde leven te geven. Een groeiende groep consumenten vindt het niet nodig 
om nieuwe producten te kopen als er ook goede tweedehands artikelen voorhanden zijn. Eco is 
tegenwoordig niet meer “alternatief” maar hip en trendy.  
Op het gebied van design en ontwerp is personalisering en eigen stijl een trend. Het is in om gebruikte 
producten en materialen te “pimpen”. Oude meubels worden getransformeerd tot trendy meubels; kleding 
is vintage, of wordt vermaakt, gepimpt. Tweedehands materialen en onderdelen worden steeds vaker 
creatief hergebruikt.  
 

De klant  
Vrijwel alle inwoners van de Leidse regio behoren tot de doelgroep van Het Warenhuis. Ze kunnen in de 
volgende groepen worden gesegmenteerd, waarbij elk segment een specifieke behoefte heeft: 

 
segment  behoefte  
mensen met een minimum-inkomen  degelijke goederen voor een lage prijs  
snuffelaars, schatzoekers  bijzondere artikelen, waardevolle producten 

tegen een (te) lage prijs  
professionele handelaren  
Handelaren uit voormalig Oostblok  

 boeken en platen, kunst, antiek, 
retromeubels  

 meubels en huisraad  
 

mensen met midden en hogere inkomens   duurzaamheid; kopen niet nieuw als 
tweedehands ook makkelijk voorhanden is  

 persoonlijke stijl; trendy spullen of 
kwaliteits-meubels om te pimpen  

 
creatieve / knutselaars  materialen, spullen om eigen objecten mee te 

creëren  
scholen / verenigingen/ 
evenementenorganisaties  

materialen voor lessen, projecten, 
evenementen  

 
Het aanbod van tweedehands goederen in de Leidse regio (inname)  
Het Warenhuis neemt jaarlijks ca. 1.000 ton huisraad en textiel in, en 1.200 ton wit- en bruingoed. Het 
Warenhuis neemt álle aangeboden goederen in, en kan door dit grote volume ook een kwalitatief goed 
aanbod in de winkel aanbieden. Ook fietsen, die uit het ‘Fiets Fout = Fiets Weg beleid’ van de gemeente 
Leiden worden aangekocht, worden zoveel mogelijk als product of in onderdelen lokaal hergebruikt, of als 
materialen gerecycled. Door het grote innamevolume en de hiernavolgende keten van werkzaamheden 
om lokaal hergebruik mogelijk te maken (innemen, sorteren, repareren en verkopen), kan het Warenhuis 
100-110 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in een beschutte werkomgeving. 
Andere kringloopwinkels krijgen hun goederen ook om niet, of kopen ze (commercieel) in.  
Tweedehands goederen van waarde worden door inwoners vaak (eerst) op marktplaats aangeboden. 
Wanneer dit niet leidt tot een verkoop dan worden deze vaak alsnog naar de kringloop gebracht.  
Het Warenhuis heeft, door de relatie met de deelnemende gemeenten een uitstekende positie om 
goederen te verkrijgen. Op de websites bij de deelnemende gemeenten worden inwoners verwezen naar 
Het Warenhuis voor herbruikbare goederen. Bij het maken van een ophaal-afspraak voor grofvuil wordt, 
indien van toepassing ook het Warenhuis genoemd. De aanwezigheid van de depots en de innamelocatie 
van Het Warenhuis bij de gemeentelijke milieustraten maakt het Warenhuis voor de inwoners tot een 
logische brenglocatie. Daardoor is de stroom van goederen voor Het Warenhuis redelijk verzekerd.  
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Diensten voor gemeenten  
Het Warenhuis biedt gemeenten diensten aan die expliciet gekoppeld zijn aan de doelstellingen van Het 
Warenhuis, op de volgende gebieden:  

 inname van (potentieel) herbruikbare producten van particulieren 
 inname wit- en bruingoed van particulieren 
 beheer opslag FFFW en bemensing uitgifte 
 per productcategorie een keten van scheiden, sorteren, selecteren, verkopen of afvoeren, met als 

resultaat: 
o een zo hoog mogelijk volume producthergebruik, te verkopen in de eigen winkels 
o materiaalhergebruik, in eigen werkplaatsen voor reparatie of creatieve toepassingen 
o materiaalhergebruik van restfracties, door afzet aan derden: oud ijzeren metalen, wit- en 

bruingoed), papier, plastic, textiel  
o een zo laag mogelijke, niet herbruikbare restfractie. 

  participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van beschutte 
werkplekken met begeleiding 

 leer-werkplekken voor mensen in opleiding of een ontwikkelingstraject. 
  

5.3 Conclusie  

Het Warenhuis heeft een sterke positie in de Leidse regio, zowel qua inbreng van herbruikbare goederen 
als qua afzet van kwalitatief goede producten en materialen. Het Warenhuis ziet in deze markt nog 
uitbreidingsmogelijkheden voor uitbreiding van de verkopen op andere locaties in de regio.  
 
 

Analyses; bronnen  
Accenture, Kringloop 2020; Samen sterk, 2014  
Diverse gegevens Gevulei  
Gevulei, Klanttevredenheidsonderzoek Warenhuis 2014  
Gemeente Leiden, Stadsenquête 2013  
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Benchmark BKN 2013 
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6. Overzicht van baten en lasten in meerjarig perspectief  

6.1 Begroting 2016 
 
  LASTEN 2016 

  Personeelskosten 721.500 

01  Loonkosten eigen personeel 500.000 

02  Personeel van derden WSW 200.000 

03  Gedetacheerden / uitzendkrachten 5.000 

04  Kosten Arbo-dienst 4.000 

05  Overige personeelskosten 12.500 

    

  Huisvestingskosten 235.000 

06  Huur panden  170.000 

07  Onderhoud gebouw 20.000 

08  Energie 45.000 

    

  Organisatiekosten 302.000 

09  Telefoonkosten 7.000 

10  Kapitaallasten 20.000 

11  Transportkosten 50.000 

12  Gereedschap / dienstkleding 6.000 

13  Zakelijke lasten 6.000 

14  Verzekeringspremies 8.000 

15  Accountantskosten 3.000 

16  Klein inventaris 15.000 

17  Afvoer grofvuil  40.000 

18  Fietsen Handhaving  30.000 

19  Inkoop food personeelskantine 18.000 

20  Inkoop food lunchroom 20.000 

21  Publiciteit  4.000 

22  Bureaukosten/overige algemene kosten 25.000 

23  Administratiekosten 40.000 

24  Inkoop materialen 2.000 

25  Onvoorziene kosten 8.000 

    

  Totale lasten: 1.258.500 

  BATEN 
 

26  Beheer fietsen voor gemeente Leiden 75.000 

27  Winkelomzet  825.000 

28  Personeelskantine  12.000 

29  Opbrengst Wecycle  80.000 

30  Verkoop restmaterialen 25.000 

31  Overige opbrengsten 50.000 

32  Totale Inzamelvergoeding gemeenten 240.000 
 

  Totale baten: 1.307.000 

  Totale LASTEN 1.258.500 

  Totale BATEN 1.307.000 

  Exploitatieresultaat: 48.500 
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6.2 Toelichting op de lasten 

Personeelskosten 

01 Loonkosten eigen personeel 
Uitgangspunt is de huidige bezetting (inclusief een aantal tijdelijke medewerkers) in de CAO 
Kringloopbedrijven. Eigen risico is hierbij verzekerd, waardoor de loonkosten per medewerker in de 
stichting zullen stijgen t.o.v. van de gemeenschappelijke regeling (circa 8% per medewerker). Dat toch een 
daling van de loonkosten van het vaste personeel is begroot -voorgaande begrotingen- heeft te maken met 
het feit dat de vaste formatie in haar totaliteit afneemt. Eventuele sociaal plankosten komen ten laste van 
de deelnemende gemeenten van de plustaak in de Gevulei 

02 Personeel van derden WSW 
Bedrag is begroot volgens huidig contract. Vanuit de stichting dient een nieuw contract met de DZB te 
worden afgesloten. Uitgangspunt voor het aantal te leveren fte vanuit DZB is het bedrag dat door de 
stichting begroot is. Deze post zal jaarlijks geïndexeerd worden i.v.m. loon- en prijscompensatie. 

03 Uitzendkrachten 
Enkel indien dat noodzakelijk wordt geacht voor het op niveau houden van de continuïteit van 
bedrijfsvoering zullen uitzendkrachten worden ingehuurd.  

04 Arbokosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

05 Overige personeelskosten 
Ten opzichte van voorgaande begrotingen is deze post fors lager omdat mogelijk de 
personeelsadministratie in eigen beheer van de stichting kan worden uitgevoerd. Er is derhalve een post 
opgenomen ‘administratiekosten’ voor eventueel uit te besteden administratieve zaken. 

Huisvestingskosten 

06 Huur panden 
Is conform huidig huurcontract + indexatie. De verwachting is dat de huur niet zal stijgen omdat deze 
reeds marktconform is.  

07 Onderhoud gebouw 
Het bedrag dat begroot is, is gebaseerd op voorgaande begrotingen en daarnaast te verwachten extra 
uitgaven op onderhoud van het pand. 

08 Energie 
Op korte termijn zullen geen grote investering plaatsvinden. 

Organisatiekosten 

09 Telefoonkosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

10 Kapitaalslasten 
Deze post behelst de afschrijvingskosten van de geplande investeringen in 2016 (max. € 130.000). Er is 
geen rekening gehouden met rentekosten. 

11 Transportkosten 
Deze kosten zullen op hetzelfde niveau blijven als in de afgelopen jaren. Nieuwe vrachtwagens worden 
geleased. Deze kosten zijn grosso modo even hoog als de huidige onderhoudskosten (die door het leasen 
wegvallen).  

12 Gereedschappen en dienstkleding 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

13 Zakelijke lasten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

14 Verzekeringspremie 
Deze post is naar boven bijgesteld ten opzichte van voorgaande begrotingen omdat in 2014 de 
assurantiebelasting is gestegen. 

15 Accountantskosten 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 
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16 Klein inventaris 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014. 

17 Afvoer grofvuil 
De kosten voor afvoer van restmaterialen zullen afnemen omdat naar verwachting minder goederen 
zullen worden opgehaald door het wegvallen van de samenwerking met de gemeente Oegstgeest en Kaag 
en Braassem. Tevens daalt het verwerkingstarief van € 135.- naar € 65.- per ton, conform de nieuwe 
verwerkingstarieven van de gemeente Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

18 Fietsen handhaving 
Met Handhaving van de gemeente Leiden dient wel een nieuw contract afgesloten te worden voor het 
aankopen van fietsen.  

19 Inkopen kantine 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

20 Inkopen lunchroom 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

21 Publiciteit 
Is conform voorgaande begrotingen en/of de concept jaarrekening 2014 

22 Bureaukosten/overig algemene kosten 
Deze post is naar beneden bijgesteld ten opzichte van voorgaande begrotingen en/of de concept 
jaarrekening 2014 doordat er grote bezuinigingen zijn doorgevoerd op het gebied van ICT. 

23 Administratiekosten 
De stichting streeft er naar om zoveel mogelijk haar eigen administratie te voeren. Deze post is 
opgenomen voor eventuele noodzakelijke externe ondersteuning. 

24 Inkoop materialen 
Stichting Het Warenhuis maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande materialen. Inkoop van materialen 
blijft daardoor tot een minimum beperkt. 

25 Onvoorzien kosten 
Deze post is éénmalig naar boven bijgesteld i.v.m. eventuele extra kosten voor het oprichten van de 
stichting. 

 
6.2 Toelichting op de baten 

26 Beheer fietsen voor gemeente Leiden 
Voor het beheer van het beleid Fiets Fout = Fiets Weg van de gemeente Leiden zijn, door efficiencywinst in 
het proces, de kosten vanuit de Stichting lager dan de beheerskosten in voorgaande jaren. Hierdoor is ook 
de vergoeding voor het beheer lager dan begroot in voorgaande jaren. 
 
27 Winkelomzet 
De verwachting is dat de totale winkelomzet ongeveer gelijk zal blijven aan het huidige niveau. 

28 Opbrengst personeelskantine 
De opbrengst van de kantine zijn lager dan de inkopen omdat etenswaren tegen kostprijs worden 
verkocht terwijl koffie- en theevoorziening gratis zijn. 

29 Opbrengst Wecycle 
Deze opbrengst zal (vermoedelijk) lager zijn dan voorgaande jaren omdat minder wit-&bruingoed zal 
worden opgehaald door het wegvallen van de samenwerking met de gemeenten Oegstgeest en Kaag en 
Braassem. Voor het verkrijgen van de inzamelvergoeding van Wecycle dient per 1 januari 2016 een nieuw 
contract afgesloten te worden.  

30 Verkoop restmaterialen 
Hoewel de verwachting is dat minder huisraad zal worden ingezameld vanwege het niet deelnemen van 
Oegstgeest en Kaag en Braassem aan de stichting, is de verwachting dat de inkomsten gelijk zullen blijven. 
Inzet op betere scheiding van het verkoopbare afvalstromen zal namelijk worden verhoogd. 
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31 Overige opbrengsten 
Deze post is divers en bevat alle opbrengsten van goederen die niet via de winkel worden verkocht. Deze 
post bevat tevens geleverde diensten aan derden. De verwachting is dat deze globaal gelijk blijft aan 
voorgaande jaren.  

32 Inzamelvergoeding gemeenten 
De inzamelvergoeding bestaat een ophaalvergoeding en het geldende verwerkingstarief voor het afvoeren 
van grof huisvuil. Op basis van de concept jaarrekening 2014 wordt ca. € 328.000,- gegenereerd. Het 
verwerkingstarief daalt in 2015 echter van € 135.- naar € 65.- per ton; derhalve zal de inzamelvergoeding 
dalen. Er zal wel een tariefswijziging plaatsvinden voor de ophaalvergoeding. Dit zal een reguliere 
indexering betreffen. 
Op basis van het aantal opgehaalde kilo’s van de laatste drie jaar betekent dit voor de Gemeente Leiden 
een ophaalvergoeding van ca. € 200.000,-, voor Leiderdorp ca. € 34.000,- en Zoeterwoude ca. 6.000,- 
 

6.3 Meerjarenbegroting 
 
N.B. In de meerjarenbegroting zijn alle bedragen afgerond op duizendtallen. 

 Het Warenhuis  stichting Het Warenhuis 20162 

 Jaarrekening 

2014 

Begroting 

2015 

 Verwachting 

Exploitatiebegroting  2016 2017 2018 

LASTEN: 

- loonkosten eigen personeel  (600.000)   (570.000)   (500.000) (470.000) (450.000) 

- loonkosten overige personeel  (230.000)  (285.000)  (220.000) (265.000) (280.000) 

- huisvestingskosten  (220.000)   (225.000)   (235.000) (240.000) (250.000) 

- organisatiekosten  (320.000)   (325.000)   (300.000) (310.000) (320.000) 

Totale lasten:  (1.370.000)  (1.405.000)   (1.255.000) (1.285.000
) 

(1.300.000
) 

BATEN: 

- winkel omzet  855.000   800.000   825.000 830.000 850.000 

- overige inkomsten 260.000  215.000  160.000 165.000 180.000 

- inzamelvergoeding huisraad   365.000  300.000   240.000 260.000 270.000 

- inzamelvergoeding Wecycle  95.000   100.000   80.000 90.000 100.000 

 Totale baten:  1.575.000   1.415.000   1.305.000 1.345.000 1.400.000 

 

EXPLOITATIE RESULTAAT:3 205.000 10.000  50.000 60.000 100.000 

 
  

                                                           
2 specificatie is beschikbaar 
3 vóór Vennootschapsbelastingen 
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Toelichting op de meerjarenbegroting (2016 – 2018)* 

 loonkosten eigen personeel (lasten) 

De verwachting is dat door natuurlijk verloop de personeelskosten voor het vaste eigen personeel nog 

licht zullen dalen. 

 loonkosten overige personeel (lasten) 

De kosten zullen stijgen vanwege de verwachte inhuur van een flexibele schil medewerkers, voor de 

benodigde begeleiding van medewerkers.  

 huisvestingskosten (lasten) 

De verwachting is dat hier sprake zal zijn van een normale kostenontwikkeling ten aanzien van het 

gehuurde door Het Warenhuis. 

 organisatiekosten (lasten) 

De verwachting is dat de organisatiekosten stabiel blijven.  

 winkel omzet (baten) 

De inschatting is dat de omzet stabiel tot licht stijgend zal zijn, mede met behulp van nieuwe 

initiatieven.  

 overige inkomsten (baten) 

De verwachting is dat de inkomsten stabiel zullen zijn. Het betreft hier alle opbrengsten die niet via de 

winkel verkocht worden (zoals de verkoop van restmaterialen), maar ook bijvoorbeeld de vergoeding 

die wordt verkregen voor het beheer van het project Fiets Fout = Fiets Weg van de gemeente Leiden. 

 inzamelvergoeding huisraad (baten) 

Het betreft hier een vergoeding voor door Het Warenhuis aan gemeenten geleverde diensten, voor het 

ophalen en verwerken van huisraad. De verwachting is dat van een lichte stijging sprake zal zijn, gelijk 

aan de economische ontwikkelingen.  

 inzamelvergoeding Wecycle (baten) 

De ontwikkelingen met betrekking tot de inzameling van wit- en bruingoed is globaal gelijk aan de 

ontwikkeling op de post inzamelvergoeding huisraad, want gekoppeld aan het totaal aantal ingezameld 

tonnages huisraad.  

* Zie voor een aanvullende toelichting de concept begroting 2016 ‘Stichting Het Warenhuis’ 

 

6.4 Verhouding tot Gevulei en Gemeenten 

Stichting het Warenhuis 2016 is een nieuwe, zelfstandige rechtspersoon. Tot de voormalige rechtspersoon 
Gevulei en de gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden heeft Stichting het Warenhuis 2016 de 
volgende positie: 
 
1. Gevulei: drager sociaal plankosten. De deelnemers aan de plustaak ‘het Warenhuis’ van de 

gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn risicodrager voor het voormalig personeel dat binnen de 
Gevulei werkzaam was. Als het Warenhuis geen doorstart had gemaakt in de nieuwe stichting, zouden 
de lasten van het voormalig personeel van de Gevulei voor rekening zijn gekomen van de voormalig 
deelnemers. Het is daarom ook logisch dat de sociaal plankosten (zie paragraaf 4.2) worden 
meegenomen in de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei. 
  

2. Gevulei: startkapitaal. Het Warenhuis heeft in 2013 en 2014 een reserve opgebouwd. Het bestuur 
van de Gevulei heeft de intentie uitgesproken de reserve van de plustaak Gevulei minus de sociaal 
plankosten, als startkapitaal mee te geven aan de Stichting het Warenhuis 2016. De stand van de 
reserve minus de sociaal plankosten is voldoende om de initiële investeringsbehoefte (zie 
investeringsbegroting bijlage 4) af te dekken. Hierdoor hoeft de stichting niet op de kapitaalmarkt een 
ondernemerskrediet aan te trekken en drukken geen rentelasten op de begroting van de stichting. 
 

3. Gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden: aanstellen raad van toezicht. De gemeenten die 
doorgaan met Het Warenhuis, stellen in de nieuwe situatie twee van de drie leden van de raad van 
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toezicht van Stichting het Warenhuis 2016 aan. Hiermee hebben deze gemeenten een bestuurlijk 
belang in de stichting. Omdat van een financieel belang echter geen sprake is, geldt de stichting voor 
deze gemeenten niet als Verbonden Partij.4 
  

4. Gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden: opdrachtgever inzamelvergoeding. De colleges 
committeren zich met dit besluit eraan om de inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de 
(wettelijk verplichte) inname van wit- en bruingoed ook in de toekomst uit te laten voeren door 
Stichting het Warenhuis 2016. Dit betekent dat de gemeenten hiermee jaarlijks in hun begroting 
rekening moeten houden. Voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst tussen Warenhuis en de 
gemeente Leiden zal Stedelijk Beheer het gesprek aan gaan met de kwartiermaker. Stedelijk Beheer 
zal, als budgethouder van de gemeente Leiden voor het Warenhuis, sturen op de marktconformiteit en 
de kwaliteit van de te leveren diensten. Stedelijk Beheer hanteert kaders voor opdrachtverlening 
waarbinnen i.o.m. de kwartiermaker een overeenkomst zal worden uitgewerkt. 

5. Gemeente Leiden: verkoop fietsen / opdrachtgever beheer Fiets Fout Fiets Weg. De gemeente 
Leiden betaalt Het Warenhuis jaarlijks een bedrag voor het beheer van Fiets Fout Fiets Weg. 
Daarnaast koopt Het Warenhuis niet opgehaalde fietsen op van de gemeente Leiden om deze op te 
knappen. Op dit moment stelt de afdeling Handhaving een nieuw contract op voor de continuering 
van deze dienstverlening. 
  

6. Gemeente Leiden De Zijlbedrijven (DZB): inzet Wsw-ers. Het Warenhuis begroot jaarlijks een 
bedrag voor de inhuur van Wsw-ers bij DZB. 

 
 

  

                                                           
4 Financieel belang: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat 
onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”, Notitie 
Verbonden Partijen commissie BBV (2014). 
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7. Fiscale aspecten 
 

7.1 Aanleiding en doel  

Per 1 januari 2016 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei opgeheven worden. Kringloopbedrijf Het 
Warenhuis (hierna: het kringloopbedrijf) zal vanaf deze datum zelfstandig verder gaan als stichting. In 
deze paragraaf zullen de fiscale gevolgen van deze verzelfstandiging en de daarbij gekozen rechtsvorm in 
kaart gebracht worden. Hiertoe zal achtereenvolgend ingegaan worden op de btw, loonbelasting, 
vennootschapsbelasting en schenkbelasting. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de fiscale 
gevolgen van de overdracht van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting en de fiscale aspecten 
van de gekozen rechtsvorm. Per belastingmiddel zullen tevens de fiscale actiepunten benoemd worden die 
voortvloeien uit de overgang naar een stichting. 
NB. Er wordt in deze paragraaf geen aandacht besteed aan de gevolgen van het project voor de 
overdrachtsbelasting, omdat verondersteld is dat er geen onroerende zaken worden overgedragen. Voor 
zover bekend wordt het pand waarin het kringloopbedrijf gevestigd is gehuurd en verandert dit niet in de 
nieuwe situatie. Indien deze veronderstelling onjuist is verneem ik dit graag, want dit heeft gevolgen voor 
de fiscale aspecten van het project.  

7.2 Omzetbelasting (btw) 

Overdracht van gemeenschappelijke regeling naar stichting 
De btw-gevolgen van de overdracht van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting zijn afhankelijk 
van de aard van de overdracht. In beginsel is over de overdracht btw verschuldigd, maar er geldt een 
uitzondering in het geval er sprake is van een overdracht van een geheel of gedeelte van een 
onderneming. Van belang hierbij is dat het gaat om een geheel van activa en passiva dat een onderneming 
vormt in het economische verkeer. Bij het kringloopbedrijf is hier sprake van, mits alle activa en passiva 
die betrekking hebben op het kringloopbedrijf in één keer worden overgedragen aan de op te richten 
stichting. Indien dit niet gebeurt is er sprake van een btw-belaste prestatie en dient er btw in rekening 
gebracht te worden over de activa en passiva die worden overgedragen van Gevulei naar de stichting.  
  
Stichting het Warenhuis 2016 
Een stichting is belastingplichtig voor de btw indien de stichting een prestatie verricht in het economische 
verkeer en hiervoor een vergoeding ontvangt. Het is hierbij niet van belang of de stichting naar winst 
streeft. Zelfs (deels) gesubsidieerde stichtingen kunnen als btw-ondernemer worden aangemerkt. Gezien 
haar activiteiten zal Stichting het Warenhuis 2016 derhalve als btw-ondernemer worden aangemerkt.  
 
Activiteiten kringloopbedrijf 
Btw-ondernemerschap betekent dat de stichting in beginsel of btw-belaste of btw-vrijgestelde prestaties 
verricht, afhankelijk van het type activiteiten. Activiteiten die als btw-vrijgesteld kwalificeren zijn 
doorgaans in de hoek van de fondsenwervende activiteiten, onderwijs- en kinderopvangsferen, sociaal-
culturele activiteiten of gezondheidszorg. 
 
Het kringloopbedrijf richt zich echter op de levensduurverlenging van kringloopgoederen, product- en 
materiaalgebruik. Immers, het kringloopbedrijf verkoopt spullen die particulieren hen afstaan. Het 
kringloopbedrijf opereert hiermee in dezelfde markt als bijvoorbeeld tweedehandswinkels. Het type 
activiteiten van het kringloopbedrijf kwalificeren als btw-belaste activiteiten. Dat betekent dat het 
kringloopbedrijf btw op haar kosten mag verrekenen via de btw-aangifte en btw over haar opbrengsten 
via dezelfde btw-aangifte moet afdragen en dus betalen aan de Belastingdienst. Dit verschilt overigens niet 
van hoe de Gevulei momenteel omgaat met haar btw-administratie en verwerking van het 
kringloopbedrijf. Het kringloopbedrijf zet momenteel een bescheiden prijs op de goederen en de klant 
moet daar in de winkel vervolgens 21% btw over betalen, die het kringloopbedrijf op haar beurt afdraagt 
aan de Belastingdienst. Het huidige btw-regime verandert dus niet in de rechtsvorm stichting. 
 
Detachering 
Alle werknemers van het kringloopbedrijf die nu werkzaam zijn bij Gevulei zullen in dienst treden bij de 
op te richten Stichting het Warenhuis 2016. Er is derhalve in beginsel geen sprake van detachering. Indien 
er in de toekomst toch medewerkers van gemeenten ter beschikking worden gesteld aan het 
kringloopbedrijf of medewerkers van het kringloopbedrijf elders worden gedetacheerd is over de 
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vergoeding in beginsel btw verschuldigd. De staatssecretaris heeft voor een aantal gevallen een 
goedkeuring gegeven voor het belastingvrij detacheren van personeel, waaronder in het kader van het 
bevorderen van de arbeidsmobiliteit. Geadviseerd wordt daarom een fiscalist in te schakelen op het 
moment dat er in de toekomst sprake is van detachering.  

7.3 Loonheffingen en sociale premies 

De medewerkers van het kringloopbedrijf zijn op dit moment in dienst bij Gevulei. Na de overgang van het 
kringloopbedrijf naar een stichting zullen de werknemers in dienst komen van deze stichting. Dit betekent 
dat de stichting verantwoordelijk wordt voor de (fiscale) werkgeversverplichtingen; de stichting wordt 
inhoudingsplichtig voor de loonheffingen en sociale premies. Er dient een loonadministratie gevoerd te 
worden en de heffingen en premies dienen op aangifte door de stichting te worden voldaan.  
 
NB. De stichting is tevens gehouden de administratie in te richten volgens de per 1 januari 2015 verplichte 
werkkostenregeling. Dit houdt in dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in kaart 
dienen te worden gebracht en bekeken dient te worden in hoeverre zij ten laste dienen te komen van de 
zogeheten ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte bedraagt in 2015 1,2% van de totale fiscale loonsom van de 
stichting. Vergoedingen en verstrekkingen zijn zaken die in het kader van de dienstbetrekking de 
medewerker bevoordelen, zoals een onkosten- of reiskostenvergoeding, maar ook een fietsplan, 
bedrijfsfitness en personeelsfeesten vallen hieronder. 

7. 4 Vennootschapsbelasting 

Publiekrechtelijke lichamen (zoals gemeenschappelijke regelingen) zijn op basis van de huidige wetgeving 
doorgaans niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Stichtingen zijn momenteel 
vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, tenzij deze kwalificeren 
als een indirect overheidsbedrijf.  
 
In Nederland zullen per 1 januari 2016 publiekrechtelijke lichamen én indirecte overheidsbedrijven ook 
vennootschapsbelastingplichtig worden. Het kringloopbedrijf zal kwalificeren als het drijven van een 
onderneming en ter zake van de fiscale ‘winst’ zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Aangenomen 
dat het kringloopbedrijf net kostendekkend is, zal de uiteindelijk te betalen vennootschapsbelasting naar 
verwachting nihil tot gering zijn. Mocht deze veronderstelling onjuist zijn, dan verneem ik dit graag.  

7.5 Schenkbelasting en ANBI 

Als de stichting een schenking zou krijgen dan moet zij in beginsel schenkbelasting betalen. Onder 
voorwaarden gelden vrijstellingen. Er zijn zowel subjectieve - (de verkrijger zelf) als objectieve (een 
bepaald bedrag) vrijstellingen. Er geldt een algemene vrijstelling van € 2.111 op jaarbasis. 
  
Een subjectieve vrijstelling geldt als de stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, 
oftewel ANBI. Hiertoe dient de stichting aan een aantal voorwaarden te voldoen en een beschikking aan te 
vragen bij de belastingdienst in Den Bosch (zie bijlage). Of de stichting voldoet aan de voorwaarden zal 
moeten blijken. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status treft u hierna. Er zijn 
overigens meerdere Kringloopwinkels in Nederland die de ANBI-status hebben verkregen.  

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 
 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 
 Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 
 De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 
vermogen. 

 Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
 Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/90_eis
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/winstoogmerk_geen_hoofddoel
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/integriteitseisen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beperkt_eigen_vermogen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beloning_bestuurders
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
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 Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
 Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk 

doel. 
 Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
 Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

Indien de stichting geen beschikking ANBI-status heeft, dan betaalt zij 30% schenkbelasting over de eerste 
€ 121.296, na aftrek van de algemene vrijstelling. Over het meerdere dient 40% te worden betaald.  
 

 
 

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/redelijke_verhouding_tussen_kosten_en_bestedingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/opheffing
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/administratieve_verplichtingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_publiceren_op_een_internetsite_van_een_anbi/gegevens_publiceren_op_een_internetsite+van+een_anbi
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8. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Ontwerp statuten 
Bijlage 2: Afwikkeling Gevulei 
Bijlage 3: Profiel kwartiermaker 
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Bijlage 1: Ontwerp statuten 
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Ontwerp statuten stichting het Warenhuis 2016 
 
  
Artikel 1 - Naam, zetel en duur   

  
1. De stichting is genaamd: Het Warenhuis 2016 
2. Zij is gevestigd te Leiden  
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag  

 
Artikel 2 - Doel   
  
1. De stichting stelt zich ten doel: 

 het realiseren van product- en materiaalhergebruik 

 het bieden van werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
a) Het ten behoeve van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude verzorgen van de 

inzameling van wit- en bruingoed en huisraad en de (wettelijk verplichte) inname van wit- en 
bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op het huisadres of bij de betreffende 
gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden 
reparaties aan deze goederen uitgevoerd en vervolgens worden de goederen verkocht in de 
kringloopwinkel.  

b) Het bieden van leer- werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 
 

3. De stichting neemt deel aan het economisch verkeer. Eventuele winst vloeit terug naar de doelen van 
de stichting. 

   
Artikel 3 - Vermogen   

  
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

a) het stichtingskapitaal.   
 

Artikel 4 Bestuursstructuur 
 
1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur: 

a) de Raad van Toezicht , die toeziet op het besturen door het Bestuur; 
b) het Bestuur, dat de Stichting bestuurt. 

 
Artikel 5 Raad van Toezicht ; omvang, samenstelling, benoeming; bezoldiging 
 
1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen; 

 
2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar; 

 
3. De leden van de Raad van Toezicht worden als volgt benoemd: 

a) één lid wordt benoemd door de gemeente Leiden; 
b) één lid wordt gezamenlijk benoemd door de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude en; 
c) het derde lid wordt gezamenlijk benoemd door de beide voorgenoemde leden. 

  
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht , zullen de overblijvende 

leden van de Raad van Toezicht met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van 
de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).  
 

5. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
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6. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de 
stichting. 

 
Artikel 6 Raad van Toezicht ; bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 
 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de 

algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad en 
advies terzijde. 
 

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting in het 
licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen 
van bij de Stichting betrokkenen af. 

 
3. De Raad van Toezicht heeft voorts als taken: 

a) de benoeming en het ontslag van de directieleden; 
b) de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de directieleden; 
c) het voorzien in het bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van 

directieleden; 
d) het toezien op de naleving door de directieleden van de statuten; 
e) op de Stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
f) het verlenen of onthouden van schriftelijke goedkeuring in aangelegenheden die Directie daartoe 

aan de Raad van Toezicht voorlegt; 
g) het fungeren als klankbord van de Directie en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de 

Directie; 
h) het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht en voorzien in de eigen orde. 

 
4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het 

Reglement van Toezicht . 
 

5. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het 
recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en andere gegevensdragers van de 
Stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet 
worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en 
regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. 
 

6. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 5 van dit artikel 
overleg met de Directie wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van 
zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich na overleg 
met de Directie op kosten van de Stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel 
door de registeraccountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te 
worden verleend. 
 

7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder de Directieleden. 
 

8. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Directie als geheel een evaluatiegesprek 
over het wederzijds functioneren van beide organen afzonderlijk en in relatie tot elkaar, onverlet het 
bepaalde in artikel 12 lid 8. 
 

Artikel 7 Raad van Toezicht ; vergadering, besluitvorming 
 
1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele 

andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden 
wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. 
 

2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, 
tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Directie dit wenselijk acht. 
 

3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of 
namens de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste 
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zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In 
spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling 
van de voorzitter. 
 

4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze 
afwezig is, door de vicevoorzitter. Indien tevens de vicevoorzitter afwezig is, wordt de vergadering 
voorgezeten door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De 
voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. 
 

5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
 

6. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. 
 
7. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is 

het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.  
 
8. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één 

van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. 
 

9. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen besluiten 
nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. 
 

10. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen 
moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet 
genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, 
die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, 
met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. 
 

11. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een 
onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Toezicht een (potentieel) 
tegenstrijdig belang heeft. Het besluit omtrent dat onderwerp of transactie wordt door de overige 
leden van de Raad van Toezicht genomen. De voorzitter bepaalt of het betreffende lid wel bij de 
beraadslaging aanwezig kan zijn. De eventuele aanwezigheid van het betreffende lid van de Raad 
van Toezicht bij de vergadering telt niet mee voor het bepalen van het quorum. 
 

12. De Raad van Toezicht nodigt de Directie uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij 
gemotiveerd anders beslist.  
 

13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, 
welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden 
ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen 
ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan. 
 

14. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij de voorzitter van de Raad van Toezicht 
hierover van tevoren geïnformeerd heeft - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van 
de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor 
rekening van de Stichting. 
 

Artikel 8 Bestuur; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden 
 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen, die de volgende functies vervullen: 

a) Voorzitter 
b) Secretaris/penningmeester. 

 
4. Het bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd. 
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5. De bestuursleden worden geworven op basis van een actuele profielschets, opgesteld door de Raad 
van Toezicht . Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de betreffende 
profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. 
  

6. de directieleden worden benoemd voor de periode gelijk aan hun arbeidsovereenkomst of voor een 
andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. 
 

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de 
directieleden geschieden door de Raad van Toezicht . Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met 
inachtneming van de geldende afspraken, convenanten in de sector en toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

 
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de directie zijn 

bevoegdheden. 
 
9. De Directie wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht . De wijze waarop deze 

beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. 
 
Artikel 9 Bestuur vervanging en ontslag 
 
1. (Bij ontstentenis of langdurige afwezigheid van Voorzitter treedt de secretaris/penningmeester in zijn 

plaats. 
 

2. Bestuursleden defungeren (verliest zijn functie): 
a) door aftreden op eigen verzoek; 
b) door verloop van de benoemingsperiode waarvoor hij werd benoemd; 
c) door verloop van de termijn van benoeming; 
d) door ontslag door het bestuur om gewichtige redenen; 
e) door ontslag door de rechtbank; 
f) door faillissement verklaring of verkrijging ban surseance van betaling. 
 

Artikel 10 Bestuur; taak en bevoegdheden en mandatering 
 

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting 
. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
 

3. Het onder lid twee van dit artikel genoemde tot een bedrag dat door de Raad van Toezicht wordt 
bepaald.  
 

Artikel 11 Bestuur; vertegenwoordiging. 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

 
Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap   
  
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:   

a) door overlijden van een bestuurslid; 
b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
d) alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.   

 
Artikel 13 Boekjaar en jaarstukken   
  
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde 

jaar.  
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2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden een 
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. 

  
3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn 

bevindingen aan het bestuur verslag doet.  
 

4. De jaarstukken worden ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voorgelegd en; 
  
5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door 

de externe deskundige uitgebrachte verslag.   
 
Artikel 13 Reglement   
  
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, 

welke niet in deze statuten zijn vervat.  
  

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  
  
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.   
 
Artikel 14 Statutenwijziging  
  
1. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn bevoegd deze statuten te wijzigen. Het 

besluit daartoe moet door de drie colleges worden genomen in de vorm van een collegebesluit.
  

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  
  
3. Een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten moeten worden 

neergelegd ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.  

 
  

Artikel 15 Ontbinding en vereffening   
  
1. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude zijn bevoegd de stichting te ontbinden. Het 

besluit daartoe moet in de gemeenteraden worden bekrachtigd.  
 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is.  

  
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  

  
4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in 

het register, bedoeld in artikel 14 lid 3.  
  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.  
 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed 
overeenkomstig het doel van de stichting. 

  
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.  
  
 
 
Artikel 16 Slotbepalingen  
 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.   
Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:   
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1. Voorzitter:  
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
2. Secretaris:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
3. Penningmeester:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
4. Bestuurslid:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 

 
 
5. Bestuurslid:  

VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: 
GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS 
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Bijlage 2: Afwikkeling Gevulei 
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MEMO 

 

Van:  directie Gevulei 

Aan:  bestuur Gevulei 

Betreft: (indicatieve) financiele afwikkeling gemeenschappelijke regeling 

d.d.  26 juni 2014  

 

 

 

Conform artikel 43 van de gemeenschappelijke regeling Gevulei is het Algemeen Bestuur van de 

Gevulei verantwoordelijk voor het regelen van de gevolgen van opheffing van de gemeenschappelijke 

regeling. In het onderstaande is indicatief in beeld gebracht waar in de opheffing rekening mee moet 

worden gehouden.  

 

Daarbij geldt expliciet een onderscheid tussen de kerntaak Afvalverwerking, de plustaak Het 

Warenhuis en de plustaak Transliftcontainers. Dit onderscheid is van belang omdat niet elke 

gemeente aan al deze taken deelneemt. 

 

 

Indicatieve financiële afwikkeling kerntaak Afvalverwerking 

Aan de kerntaak afvalverwerking nemen deel de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Leiden, Wassenaar, Voorschoten, Zoeterwoude, Teylingen. 

 

 Omschrijving Bedrag 

Garantietoelage voormalig personeel (A) lopende verplichting na 2015  € 155.000 

accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

kosten directie (B) afronding jaarrekening 2015 (100 uur à € 97) € 9.700 

kosten administratie (C) afronding jaarrekening 2015 (220 uur à € 60) € 13.200 

kosten secretariaat (D) afronding jaarrekening 2015 (50 uur à € 45) € 2.250 

juridisch advies afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000 

bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000 

kosten archivering (E) afronding jaarrekening 2015 € 4.000 

 Totaal: € 204.150 
 

bedragen zijn indicatief en gebaseerd op prijspeil 2014. 
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Toelichting: 

 

(A) Garantietoelage voormalig personeel 

Betreft de garantietoelage van 2 voormalig werknemers van de Gevulei (vuilverbranding) die nu in 

dienst zijn van de Gemeente Leiden. De regeling geldt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de 

betreffende werknemers (2024 en 2038). 

 

(B / C/ D) Kosten directie/administratie/secretariaat 

Betreft de geraamde uren ten behoeve van de afronding van de jaarrekening 2015, de vereffening en 

de vergaderingen in het eerste half jaar 2016. 

 

(E) Kosten archivering 

Leiden draagt als centrumgemeente de kosten voor het onderbrengen van het Gevulei-archief. 

Hiertoe dient een inventarisatie te worden gemaakt van de stukken op basis van een in overleg te 

maken selectielijst. Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het archief en de huidige staat van 

bevinden. Daarvoor zal bij het archief een offerte moeten worden opgevraagd. Navraag bij de 

archiefinspecteur van de gemeente Leiden heeft opgeleverd dat de kosten circa € 5.000 kunnen zijn.  

 

Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: Het bij een regeling ingestelde 

openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen 

nodig is. Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat 

de vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

Deelnemers aan de regeling blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene en 

onvoorziene (bestaande en mogelijk toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam 

Gevulei aansprakelijk is/zal zijn. 

Verdeelsleutel 

Gemeente % verdeling 

Gemeente Kaag en Braassem 6,00% 

Gemeente Leiden 44,43% 

Gemeente Leiderdorp 11,02% 

Gemeente Oegstgeest 8,29% 

Gemeente Teylingen 7,06% 

Gemeente Voorschoten 9,84% 

Gemeente Wassenaar  11,54% 

Gemeente Zoeterwoude  1,82% 

  100,00% 
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2012 en 201. 

 

Beslispunten 
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 bestemming gemaximaliseerde reserve ad € 355.000,- 

 bepalen wie (lees: entiteit) de garantietoelage voormalig personeel zal afwikkelen / in één keer 

afwikkelen of geleidelijk 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  

 

Indicatieve financiële afwikkeling plustaak Het Warenhuis 

 

Aan de plustaak Het Warenhuis nemen deel de gemeenten Kaag en Braassem, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Leiden en Zoeterwoude. 

 

Financieel 

 Omschrijving Bedrag 

WW-kosten voormalig personeel (1) lopende verplichting na 2015 € 63.000 

Accountantskosten afronding jaarrekening 2015 € 2.500 

kosten directie (2) afronding jaarrekening 2015 (100 uur à € 97) € 9.700 

kosten administratie (3) afronding jaarrekening 2015 (110 uur à € 60) € 6.600 

kosten secretariaat (4) afronding jaarrekening 2015 (50 uur à € 45) € 2.250 

onvoorziene kosten afronding jaarrekening 2015 € 10.000 

bureaukosten/algemene kosten afronding jaarrekening 2015 € 5.000 

kosten archivering (5) afronding jaarrekening 2015 € 1.000 

 Totaal:  € 100.050 

Bedragen zijn indicatief en gebaseerd op prijspeil 2014. 

 

Toelichting: 

 

(1) WW-kosten voormalig personeel 

Betreft een uitkering die zou lopen tot 14/9/2017. Echter rechthebbende is ziek sinds oktober 2013, 

waardoor de uitkering met de ziekteperiode wordt opgeschort. Per juni 2014 betekent dit dat de 

uitkering 7 maanden langer doorloopt, tot 14/4/2018. Pas op het moment dat de rechthebbende niet 

meer ziek is kan de werkelijke verplichting worden bepaald. 

 

(2 / 3/ 4) Kosten directie/administratie/secretariaat 

Betreft de geraamde uren ten behoeve van de afronding van de jaarrekening 2015, de vereffening en 

de vergaderingen in het eerste half jaar 2016. 

 

(5) Kosten archivering 

Leiden draagt als centrumgemeente de kosten voor het onderbrengen van het Gevulei-archief. 

Hiertoe dient een inventarisatie te worden gemaakt van de stukken op basis van een in overleg te 

maken selectielijst. Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het archief en de huidige staat van 

bevinden. Navraag bij de archiefinspecteur van de gemeente Leiden heeft opgeleverd dat de kosten 

circa € 5.000 kunnen zijn. Dat is voor het gehele archief en dus niet alleen de plustaak Het Warenhuis. 

Een inschatting is dat circa 80% van de stukken de kerntaak betreft en circa 20% de plustaak Het 

Warenhuis. 
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Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: Het bij een regeling ingestelde 

openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen 

nodig is. Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat 

de vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

 

Deelnemers aan Het Warenhuis blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene 

en onvoorziene (bestaande en toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam Gevulei 

aansprakelijk is/zal zijn. 

 

Verdeelsleutel 

Gemeente % verdeling 

Gemeente Kaag en Braassem 3,49% 

Gemeente Leiden 77,44% 

Gemeente Leiderdorp 10,56% 

Gemeente Oegstgeest 6,70% 

Gemeente Zoeterwoude  1,82% 

  100,00% 
 

Verdeling op basis van het gemiddelde van aangeboden vuilhoeveelheden 2012 en 201. 

 

 

Beslispunten 

 bepalen wie de WW-kosten voormalig personeel zal afwikkelen 

 bestemming (eventueel) aanwezige reserves 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  

 

Indicatieve financiele afwikkeling plusttaak Transliftcontainers 

 

Aan de plustaak Transliftcontainers nemen deel de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude 

en Leiden. 

 

Financieel 

De containers zijn volledig afgeschreven op 31/12/2015. Er zijn géén verplichtingen te verwachten na 

31/12/2015. 

 

Juridisch 

Artikel 9, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt: 

Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 

vereffening van zijn vermogen nodig is.  
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Dit betekent ook dat de bestuurders na de datum van ontbinding nog in functie blijven totdat de 

vereffening van de rechtspersoon is afgerond (eindafrekening/uitkering; uitschrijving KvK). De 

jaarrekening 2015 zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op woensdag 11 mei 2016. 

 

Deelnemers aan Het Warenhuis blijven naar rato van de verdeelsleutel draagplichtig voor voorziene 

en onvoorziene (bestaande en toekomstige) verplichtingen waarvoor het openbaar lichaam Gevulei 

aansprakelijk is/zal zijn. 

 

Beslispunten 

 De containers zijn eigendom van de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Leiderdorp. De containers zullen om niet aan de gemeenten worden overgedragen 

 Aanwijzen vereffenaar voor periode na 31/12/2015 

 Archivering na 2015  
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 Bijlage 3: Profiel kwartiermaker 
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Profiel van de kwartiermaker stichting het Warenhuis 2016 
 
Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei) houdt per 1 januari 
2016 op te bestaan. De kerntaak van de Gevulei is afvalverwerking, de plustaak is het exploiteren van 
kringloopbedrijf het Warenhuis. In februari 2014 hebben de colleges van de gemeenten Leiden, 
Leiderdorp en Zoeterwoude het ontwerpbesluit genomen over de continuering van het Warenhuis na 
1-1-2016 door de taken van het kringloopbedrijf onder te brengen bij stichting het Warenhuis 2016. 
Voor de opstelling van een college- en raadsbesluit over deze privatisering van het kringloopbedrijf is 
onder leiding van de gemeente Leiden (afdeling RMB) een werkgroep geformeerd, bestaande uit 
gemeente Leiden (Strategie, Middelen en Control), gemeente Leiderdorp, gemeente Zoeterwoude, 
directie en beleidsondersteuning Gevulei, bedrijfsleiding Warenhuis, Servicepunt 71 (financieel advies, 
juridisch advies, fiscaal advies en HRM advies). Voor nader advies is Geelkerken Linskens advocaten 
ingehuurd. De werkgroep is sinds oktober 2014 (nadat de 3 gemeenteraden de wensen en 
bedenkingen kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbesluit) actief en heeft inmiddels de volgende 
resultaten geboekt: 
- er ligt een bedrijfsplan voor stichting het Warenhuis 2016; 
- er zijn ontwerp statuten opgesteld voor de stichting het Warenhuis 2016 
- er ligt een college- en raadsvoorstel dat op 4 mei 2015 wordt ingediend bij bureau secretaris. 
 
Gevraagd 
Voor de verdere uitwerking van de noodzakelijke juridische, financiële en personele stappen om de 
stichting per 1 januari 2016 te kunnen starten is dringend een kwartiermaker nodig. 
 
De kwartiermaker: 

- heeft academisch werk- en denkniveau 

- heeft oog voor de continuïteit van de bedrijfsvoering 

- is praktisch in gesteld 

- heeft ervaring met het opzetten van een nieuwe organisatie 

- is proactief 

- is resultaatgericht 

- is besluitvaardig 

- kan goed communiceren  

- heeft doorzettingsvermogen 

- is een bedrijfsmatig denker  

- Is een stevige en positieve persoonlijkheid  

- Is een serieuze gesprekspartner voor management en politiek bestuurders 

- heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden  

- heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit  

- heeft focus op het belang van de medewerkers van het Warenhuis in combinatie met gestelde 

doelen. 

- heeft voldoende bedrijfskundige kennis voor de uit te voeren juridische, financiële en personele 

taken voor de oprichting van de stichting uit te kunnen voeren. 

- heeft affiniteit met en kennis van een kringloopbedrijf, of kan de beschikbaarheid van deze kennis 

gemakkelijk organiseren. 

- is integer. 

 
De aanstelling geldt voor 32-36 uur per week de periode tot 1 januari 2016. De kwartiermaker gaat in 
nauwe samenwerking met directie Gevulei (Frans Pot en Jan Wessendorp) en bedrijfsleiding 
Warenhuis (Ron Praag) aan de slag. De kwartiermaker is niet de beoogde directeur / bestuurder van 
stichting het Warenhuis 2016. Het zoeken naar de beoogde bestuursleden heeft eerste prioriteit, zodat 
de toekomstige bestuursleden in zo’n vroeg mogelijk stadium kunnen meedenken over de inrichting 
van de nieuwe organisatie. Het is wenselijk om uiterlijk september 2015 de kandidaat bestuursleden te 
hebben gevonden. 
 
De kwartiermaker heeft als taak om de voorbereidingen te treffen voor de overgang van GR naar 
stichting, waarbij de gemarkeerde taken prioriteit hebben: 
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TAKEN KWARTIERMAKER 

Juridisch Financieel Personeel 

notariële akte oprichting stichting keuze bankrelatie 
traceren bestuursleden St. Het 
Warenhuis 2016 

benoeming bestuur aanvragen BTW nummer inventariseren contract arbodienst 

inschrijving KvK aanvragen banknummer 
inventariseren contract collectieve 
verzekering 

opstellen overeenkomst met 
statutair directeur 

overleg met 
Belastinginspecteur 

inventariseren contract 
administratiekantoor 

optie nemen voor huur pand 
Warenhuis bij VAG 

verkennen ANBI status opstellen concept functieboek 

inventariseren lopende contracten keuze accountant 
opstellen personele regelingen 
(f&b reglement, 
ziekteverzuimreglement) 

voorbereiding treffen nieuwe 
contracten gemeenten (Wit- en 
Bruingoed en huisraad, 
FietsFout=FietsWeg) 

opstellen openingsbalans 
stichting 

opstellen individuele 
arbeidsovereenkomst stichting + 
overgangsdocument 

  
aansluiten branchevereniging 
kringloopbedrijven 

  
maken voorstel vormgeven 
medezeggenschap 

 

TAKEN STICHTINGSBESTUUR 

Juridisch Financieel Personeel 

Afsluiten nieuwe contracten 
gemeenten 

vaststellen 
exploitatiebegroting en 
risicoparagraaf voor 
stichting 

afsluiten contract arbodienst 

 
definitieve openingsbalans 
stichting 

afsluiten contract collectieve 
verzekering 

  
afsluiten contract 
administratiekantoor 

  
vaststellen vormgeving 
medezeggenschap 

  vaststellen functieboek 

 
 vaststellen personele regelingen 

   
vaststellen individuele 
arbeidsovereenkomst stichting + 
overgangsdocument 

  
uitvoeren plaatsing stichting 
(plaatsingsprocedure en/of 
functievolger) 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: RBS technische aanpassing re-

integratieverordening 

   

 

 *Z005D294355* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 juli 2015, nr. Z/14/004375/32829; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 31 augustus 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, de artikelen 6, tweede lid, 

8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de 

Participatiewet; 

b e s l u i t: 

 

de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 vast te stellen: 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1.  Begrippen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet; 

- mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij 

zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van 

huisgenoten voor elkaar overstijgt. 

- wet: Participatiewet. 

 

Hoofdstuk 2. Beleid en financiën 
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Artikel 2. Budgetplafonds 

1. Het college kan een of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende 

voorzieningen. Een door het college ingesteld budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de 

aanspraak op een specifieke voorziening. 

2. Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor 

een specifieke voorziening. 

 

Artikel 3. Evenwichtige verdeling en financiering 

1. Het college biedt aan een persoon uit de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling 

en voor zover het college dat noodzakelijk acht een voorziening gericht op arbeidsinschakeling 

2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen, 

biedt het college maatwerk. Daarbij wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij 

gekeken wordt of de voorziening, gelet op de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de 

belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 

3. Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en 

voorzieningen. 

4. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen 

rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De 

omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de 

mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de 

voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan: 

a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en 

b. de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.   

 

Hoofdstuk 3. Voorzieningen 

  

Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 

1. De voorziening moet gericht zijn op de arbeidsinschakeling en bijdragen aan het (op termijn) 

mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. 

2. Het college kan nadere beleidsregels stellen ten aanzien van de uitvoering van de in deze 

verordening genoemde voorzieningen 

3. Het college kan een voorziening beëindigen als:  

a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 

en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
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gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet 

nakomt;  

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; 

c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening, tenzij 

het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de wet; 

d. naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle 

arbeidsinschakeling; 

e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die 

gebruik maakt van de voorziening; 

f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de 

aangeboden voorziening; 

g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in 

deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 

4. Het college biedt een persoon die behoort tot de doelgroep de mogelijkheid tot 

onafhankelijke bemiddeling, als hij het niet eens is met de inhoud van de aangeboden 

voorziening. 

 

Artikel 5. Sociale activering 

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader 

van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen 

geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.  

2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de 

mogelijkheden en capaciteiten van die persoon. 

 

Artikel 6.  Detachering 

Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een 

dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. 

 

 

Artikel 7.  Scholing  

Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing aanbieden voor zover de 

scholing naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. 
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Artikel 8.  Participatieplaats 

1. Het college kan aan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand, een 

participatieplaats als bedoeld in artikel 10a van de wet aanbieden. 

2. Een participatieplaats wordt gecombineerd met scholing, opleiding en/of andere 

activiteiten die tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. 

3. De in het kader van de participatieplaats te verrichten additionele werkzaamheden beslaan 

tenminste 24 uur per week. Indien dit met de uitkeringsgerechtigde is overeengekomen 

kunnen deze werkzaamheden ook meer dan 24 uur bedragen. 

4. Het college biedt aan degene die op grond van artikel 10a Wet werk en bijstand additionele 

werkzaamheden verricht een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan in de vorm van 

een scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. Doel van deze scholing 

of opleiding is het behalen van een diploma of certificaat met minstens het niveau van een 

startkwalificatie tenzij naar het oordeel van het College een dergelijke scholing of opleiding de 

krachten of bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat. Het college betrekt bij deze 

beoordeling: 

a. het oordeel van degene in wiens opdracht de belanghebbende de additionele 

werkzaamheden uitvoert; 

b. de scholingswens van de belanghebbende; 

5. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 200,- per 6 maanden, 

mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op 

inschakeling in het arbeidsproces. 

 

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk 

1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep 

die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van 

begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever 

redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.  

2. Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  (UWV) advies in voor de beoordeling of zij 

uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie hebben. Het college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
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3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk 

te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen 

van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van 

werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 

4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken 

voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Uitgangspunt hierbij is instroom in beschut 

werk te stellen op een taakstelling van 1 op 3 uitgestroomde WSW-medewerkers. In verband 

hiermee overlegt het college met het UWV, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere 

reguliere werkgevers. 

 

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject 

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van 

wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning 

nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft: 

a. van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de 

Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of 

b. van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

 

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning 

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij 

het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele 

begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen 

taken te verrichten. 

 

Artikel 12. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 

2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht: 

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, 

onderdeel a, van de Participatiewet; 

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 

3. Het  UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de 

doelgroep loonkostensubsidie. Het  UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde 

criteria in acht.  
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Artikel 13. Vaststelling loonwaarde 

1. Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon 

vast te stellen. 

2. Het UWV adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een 

persoon. Het UWV neemt daarbij de in de bijlage omschreven methode in acht.  

 

Artikel 14.  No-riskpolis 

Werkgevers kunnen in 2015 bij ziekte van de werknemer gebruik maken van de no-riskpolis die 

het UWV aanbiedt voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de 

Participatiewet. 

1. Een werkgever komt in aanmerking voor een no-riskpolis als: 

a. de werkgever voor tenminste de duur van zes maanden een arbeidsovereenkomst aangaat 

met een werknemer;  

b. de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de doelgroep;  

c. de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft of de werkgever ten 

behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet 

ontvangt; 

d. artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is, en 

e. de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente. 

2. De no-riskpolis vergoedt:  

a. het loon van de werknemer tot 120 procent van het minimumloon, en 

b. 15 procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten. 

3. Om de werkgever een no-riskpolis te kunnen verstrekken, sluit de gemeente een verzekering 

af en treedt op als verzekeringnemer. De begunstigde is de werkgever.  

4. Het college verstrekt de no-riskpolis overeenkomstig  de duur van een dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd met een eigen risico voor de werkgever van twee weken. De no-riskpolis kan 

eenmalig verlengd worden indien sprake is van een verlenging van de dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd bij dezelfde werkgever. 

 

 

Artikel 15. Opstapsubsidie 
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1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie, de opstapsubsidie, verstrekken aan 

werkgevers die met een persoon die behoort tot de doelgroep  een arbeidsovereenkomst 

sluiten. 

2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet 

onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. 

3. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte, en de 

verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden. 

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule 

1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze niet voorziet, 

beslist het college. 

2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, 

indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. 

 

Artikel 17. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

1. De verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011 wordt 

ingetrokken. 

2. Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de 

verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011, die moet worden beëindigd op grond van 

deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit 

de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 voor de duur: 

a. van zes maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of 

b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode als bedoeld in het tweede lid, onderdeel 

a. 

3. Het college kan na afloop van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten 

of een voorziening wordt voortgezet. 

4. De verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 blijft van toepassing ten aanzien van 

een voortgezette voorziening als bedoeld in het tweede lid. 

 

 

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel 
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1. Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 

2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 

2015. 
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Bijlage bij artikel 13 van de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015  

Wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld 

 

In de Participatiewet staat dat de methodiek van Loonwaardebepaling moet worden uitgewerkt  

in de verordening. In de verordening beschrijven we de methodiek van loonwaardebepaling en 

wie het uitvoert. Het college maakt hierbij gebruik van de ‘werkwijze vaststelling loonwaarde 

UWV’ om de loonwaarde van een persoon te bepalen.  In deze bijlage zijn de stappen 

beschreven om de loonwaarde vast te stellen. Deze werkwijze is afgestemd met het UWV en 

met de regio Holland Rijnland en voldoet aan de door het Rijk gestelde voorwaarden 

(zorgvuldig, geobjectiveerd en transparant).  

 

Werkwijze vaststelling loonwaarde UWV 

 

Doelgroep 

Werkzoekenden die door medische en of sociaalpsychologische beperkingen worden 

belemmerd in hun werk. Voor deze groep komt de potentiële werkgever mogelijk in aanmerking 

voor loonkostensubsidie. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer niet in staat is het geldende 

wettelijk minimumloon te verdienen. 

 

De loonwaardebepaling wordt vastgesteld en uitgevoerd door deskundige en gecertificeerde 

arbeidsdeskundigen. Van belang is dat sociaal-medische gegevens aanwezig zijn. Dit kan in de 

vorm van een Sociaal Medisch Advies van UWV, of vergelijkbare informatie uit een andere 

bron. Indien noodzakelijk kunnen onze arbeidsdeskundigen collega-arbeidsdeskundigen en -

artsen consulteren. Onze ervaring en expertise op sociaal-medisch gebied garandeert een 

deskundig, betrouwbaar en objectief advies. 

 

Het onderzoek vindt vooral plaats op de werkplek van de werknemer.  

Het bestaat uit een aantal onderdelen: 

- Verzamelen van sociaal-medische gegevens voor het opstellen van een arbeidskundig 

werknemersprofiel. Hierin zijn de kennis, vaardigheden en belastbaarheid van de klant 

 opgenomen. 

- Vaststellen en beschrijven van de soortgelijke functie van een collega zonder 

beperkingen: de functieanalyse (taken- en urenanalyse). 
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- Vaststellen van het loonniveau van deze collega als referentie/norm. 

- Vaststellen van het prestatieniveau van de werknemer: de loonwaarde. 

- Verslaglegging, verwachting loonontwikkeling en advies planning vervolgonderzoek. 

 

De Loonwaarde vaststelling door UWV 

UWV onderscheidt bij de loonwaarde vaststelling de volgende stappen: 

1.  Inventarisatie van de feitelijke taakopbouw in termen van de feitelijke uitoefening van de 

functie door de werknemer. 

2. Het vaststellen van de normfunctie op basis van de feitelijke in de functie door de 

werknemer uitgeoefende taken. 

3. Vaststellen bij de normfunctie behorende loonwaarde en waarden voor Tempo, Kwaliteit 

en Inzetbaarheid voor de hoofdtaken.  

4.  Beschrijven hoe de medewerker in de praktijk in de functie op de werkplek functioneert, 

beschreven in termen van Tempo, Kwaliteit, Inzetbaarheid per hoofdtaak. Beschrijven van 

eventuele bijzondere omstandigheden bij de functie uitoefening.  

5.  Het vaststellen van de prestatie van de werknemer per hoofdtaak afgezet tegen de 

normfunctie op basis van drie kernbegrippen Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid uitgedrukt in 

een % van de arbeidsprestatie op deze elementen in de normfunctie. 

6.  Het vaststellen van de werkelijke additionele kosten, waar aan de orde, uitgesplitst naar 

eenmalige en structurele kosten. 

7.  Het integraal vertalen van de uitkomsten bij Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid naar een 

totale arbeidsprestatiewaarde van de werknemer in een % ten opzichte van de normfunctie. Dit 

met behulp van de rekenformule. 

 

Nb. De rekenformule is als volgt:  

 %Tijdsbesteding werknemer in de taak x %Tempo x %Kwaliteit x %Inzetbaarheid. 

 

 Arbeidsprestatie  

taak tijdsbesteding 

norm 

tijdsbesteding 

werknemer  

tempo kwaliteit inzetbaarheid 

 

Loonwaarde 

t.o.v.  

de gezonde 

soortgelijke 

1      %      %      %      %      %      % 

2      %      %      %      %      %      % 
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3      %      %      %      %      %      % 

4      %      %      %      %      %      % 

5      %      %      %      %      %      % 

Totaal 100%       % (G) 

 

UWV legt deze gegevens vast in een rapportage. Daarin vermelden we de 

onderzoeksactiviteiten, de resultaten van het onderzoek en het advies over de loonwaarde.  
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Toelichting Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015 

 

Algemeen 

Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de 

opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het 

beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet 

onder andere aandacht blijken voor de in de Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de 

daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet tot het formuleren van 

gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is 

maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het 

concrete geval een passend re-integratietraject is. Daarom wordt aan het college de 

bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. Artikel 10 van de 

Participatiewet bepaalt dat personen uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij 

de arbeidsinschakeling en de door het college noodzakelijk geachte voorziening binnen de 

kaders van de re-integratieverordening. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de 

voorzieningen vast te leggen die het college in ieder geval kan aanbieden. In het Beleidsplan 

Participatiewet is het voorzieningenaanbod alsmede de wijze waarop en voor welke 

doelgroepen we dit gaan inzetten nader uitgewerkt.  

 

Met betrekking tot de volgende voorzieningen is de gemeenteraad verplicht om regels op te 

nemen in deze verordening: 

- persoonlijke ondersteuning (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel a, en 10, eerste lid, van de 

Participatiewet); 

- scholing of opleiding als bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet (artikel 8a, 

eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet); 

- de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, Participatiewet (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, 

en tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet); 

- participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet 

(artikelen 8a, eerste lid, onderdeel e, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet), en 

- no riskpolis (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). 
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Loonkostensubsidie 

Deze verordening geeft ook uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. 

Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen 

over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te 

bepalen: 

- de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en 

- de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. 

Het college kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkostensubsidie 

behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, 

onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van 

wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, 

van de Participatiewet). 

Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en 

is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het 

college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de 

Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het 

college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) 

werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.  

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door 

een persoon - die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie - verrichte arbeid in een functie 

naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met 

een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort 

(artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet). 

De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet 

als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze 

nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor 

een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers 

voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 

107, blz. 60). 

 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. 
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Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de 

duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven. 

- doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, Participatiewet): personen als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid 

niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie hebben; 

- loonwaarde (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, Participatiewet): vastgesteld percentage van het 

rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie 

behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die 

functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot 

de doelgroep loonkostensubsidie behoort; 

- dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f Participatiewet): een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke dienstbetrekking.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. 

 

Artikel 1. Begrippen 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Awb of de Gemeentewet worden niet 

afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op 

deze verordening.  

 

Doelgroep 

De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van 

de Participatiewet. Het betreft: 

- personen die algemene bijstand ontvangen; 

- personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, 

en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: 

WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee 

aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in 

die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend; 

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

- personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet (hierna: ANW); 
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- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW); 

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ); 

-personen zonder uitkering;  

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden 

voorziening. 

Mantelzorg 

Deze begripsbepaling is gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (zie artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning). 

 

Artikel 2. Budgetplafond  

De gemeente kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de 

middelen over de verschillende voorzieningen. Dit kan in het beleidsplan gebeuren. 

De gemeente moet naar aanleiding van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele 

afweging maken of zij die aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële 

middelen kan echter niet de reden zijn om aanvragen op ondersteuning in het algemeen  af te 

wijzen. Wel  kan per voorziening een plafond worden  ingebouwd. De gemeente dient dan na te 

gaan welke andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. Aan de andere kant is het 

uitdrukkelijk aan de gemeente om te beoordelen of er überhaupt ondersteuning noodzakelijk is 

en welke vorm die moet krijgen, gelet op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, al dan 

niet op langere termijn.  

 

Artikel 3. Evenwichtige verdeling en financiering  

Het college biedt voorzieningen en ondersteuning zoals o.a. bedoeld in deze verordening  aan 

personen aan die behoren tot de doelgroep.  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit 

in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen en biedt maatwerk. Daarbij wordt door het 

college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de voorziening, gelet op de 

mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de belanghebbende, het meest doelmatig is met 

het oog op inschakeling in de arbeid. De doelgroep is gedefinieerd in artikel 1. 

 

Rekening houden met omstandigheden en beperkingen 
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Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet moet de gemeenteraad 

in de verordening de verdeling van de voorzieningen over personen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van die personen. Hierin ligt 

besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele 

beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het 

bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een 

handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het 

bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het 

voorgaande uitvoering gegeven. In lid 4 is opgenomen waarmee het college in ieder geval 

rekening moet houden. 

 

Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 

De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het college aan moet 

bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en 

moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Al 

naar gelang de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn 

op bijvoorbeeld bemiddeling naar werk, detachering, sociale activering en het voorkomen van 

een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van 

vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk 

of met behoud van uitkering). In het beleidsplan Participatiewet gemeente Leiderdorp is het 

voorafgaande nader uitgewerkt  

 

Conform artikel 9 van de Participatiewet  zijn belanghebbenden o.a. verplicht gebruik te maken 

van de door het college aangeboden voorzieningen en mee te werken aan onderzoeken naar 

zijn mogelijkheden tot  arbeidsinschakeling en mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van een plan van aanpak. 

 

 

 

Beëindigingsgronden 

Het derde lid geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen het 

dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de subsidie aan 

een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij 



Pagina 17 van 31 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/32835    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

deze laatste wijze van beëindigen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het 

arbeidsrecht en de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen. 

 

Het college kan een voorziening beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel 4, derde 

lid, van deze verordening. Een voorziening wordt bijvoorbeeld beëindigd als een persoon 

algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt. Voor de persoon zoals bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, onderdeel a onder 2, van de Participatiewet wordt op dit punt een uitzondering gemaakt. 

Het gaat om de persoon als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, 35, vierde 

lid, onderdelen b en c, en 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het 

inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het 

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 

loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend. Voor deze doelgroep geldt dat het 

college ondersteuning bij de arbeidsinschakeling moet bieden tot het moment dat het inkomen 

uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het 

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 

loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verstrekt. 

 

De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die 

onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet 

bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden teruggevorderd.1 Terugvordering dient te 

geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek. 

 

In het vierde lid is, net als in de vorige re-integratieverordening geregeld dat het College 

belanghebbende de mogelijkheid biedt tot bemiddeling. Als een belanghebbende van mening is 

dat hem onvoldoende maatwerk geboden wordt en/of dat hij zich niet kan vinden in het re-

integratieaanbod, kan hij verzoeken om bemiddeling. Deze onafhankelijke bemiddeling gaat in 

de regel vooraf aan het besluit tot de vastgestelde ondersteuning of voorziening. Voordeel 

daarvan is dat voorafgaande aan de mogelijkheid van bezwaar en beroep getracht wordt tot 

een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing van het meningsverschil te komen. Is 

dit laatste uiteindelijk niet mogelijk, dan staat voor de burger alsnog de weg naar de 

bezwaarschriftencommissie en rechter open, indien hij niet eens is met het genomen besluit. 

Gedurende de bemiddelingsfase is het redelijk een 

overweging tot de tenuitvoerlegging van een maatregel op grond van de weigering van het 

                                            
1
 Rechtbank Arnhem 14-09-2006, nr. AWB 06/999, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3540 
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ondertekenen van een trajectplan op te schorten. In de bezwaar- en beroepsfase geldt er in 

beginsel geen opschortende werking meer. 

 

Artikel 5. Sociale activering 

Volgens de Participatiewet dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op 

arbeidsinschakeling. Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog 

gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop.  

 

Begrip sociale activering 

Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk 

zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk 

is, op zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, 

Participatiewet). Bij activiteiten in het kader van sociale activering kan worden gedacht aan het 

zelfstandig, zonder externe begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan 

activiteiten in de wijk of buurt.2 

 

Doelgroep sociale activering 

Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het 

kader van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment 

algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een 

voorziening (artikel 5 eerste lid). 

 

Voor de verplichting op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet 

gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale activering is vereist dat de 

mogelijkheid bestaat dat een persoon op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan 

verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Bestaat die mogelijkheid 

niet, dan kan een persoon niet worden verplicht gebruik te maken van een dergelijke 

voorziening. Sociale activering heeft tot doel personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt terug te leiden naar de arbeidsmarkt, of als dit nog niet mogelijk is, als tussendoel 

te bevorderen dat personen zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Hieruit volgt dat als het einddoel, arbeidsinschakeling, niet kan worden bereikt, er geen grond is 

                                            
2
 Kamerstukken II 2002/03 28870, nr. 3, blz. 35. 
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die persoon te verplichten om gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale 

activering.3 

 

College stemt duur activiteiten af op de persoon 

Het tweede lid geeft het college de mogelijkheid om de duur van activiteiten in het kader van 

sociale activering nader te bepalen. Het college moet de duur afstemmen op de mogelijkheden 

en capaciteiten van een persoon. Gezien de mogelijk sterk verschillende behoeften op dit 

gebied, zal een al te rigide termijn moeilijk zijn. 

 

Artikel 6. Detachering 

De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te 

bieden om op detacheringsbasis werkervaring op te doen. Het college zorgt ervoor dat een 

persoon een dienstverband krijgt aangeboden bij een derde, de werkgever. Die derde kan 

bijvoorbeeld een detacheringsbureau zijn.  

 

Artikel 7. Scholing  

Arbeidsmarktrelevante scholing kan de kans op werk vergroten. Taallessen zijn een belangrijk 

onderdeel van het scholingsaanbod. Verder kan voor personen zonder startkwalificatie scholing 

noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-

diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. 

 

Artikel 8. Participatieplaats  

Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een participatieplaats niet 

mogelijk (artikel 7, achtste lid, van de Participatiewet [en het eerste lid van artikel 8 van deze 

verordening]). Het college kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op 

algemene bijstand een participatieplaats aanbieden. 

 

Additionele werkzaamheden 

Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht met behoud van 

uitkering. Niet de te verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het 

(opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 

samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan 

                                            
3
 CRvB 24-04-2012, nr. 11/2062 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BW4400. 
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worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de 

uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein 

kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. 

De duur van de participatieplaats is wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de 

Participatiewet). Na negen maanden wordt beoordeeld door het college of de participatieplaats 

de kans op arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). 

Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van de 

participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats wordt voorgezet. Als de 

gemeente concludeert dat voortzetting van de participatieplaats met het oog op in de persoon 

gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de arbeidsinschakeling, dan kan de 

participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter in dat geval dient een andere 

werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende lid, van de Participatiewet). Na 36 

maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling plaats (artikel 10a, tiende lid, van de 

Participatiewet). 

 

In lid 3 is bepaald dat een participatieplaats tenminste 24 uur per week beslaan en dat dit in 

overleg met de uitkeringsgerechtigde dit meer dan 24 uur kan zijn. Uitgangspunt is dat een 

parttime participatieplaats van 24 uur voldoende is om werkritme op te doen. Een 

belanghebbende kan dus niet voor meer dan 24 uur per week verplicht worden tot het 

verrichten van additionele werkzaamheden in het kader van een participatieplaats. Er kan wel 

sprake zijn van het verrichten van additionele werkzaamheden voor meer dan 24 uur per week, 

maar alleen indien belanghebbende hier vooraf mee heeft ingestemd. Naast de additionele 

werkzaamheden, die dus tenminste 24 uur bedragen, kunnen de overige uren van de 

werkweek geheel of gedeeltelijk ingezet worden voor andere re-integratieactiviteiten, zoals 

scholing, training en sollicitaties. 

 

Scholing in combinatie met participatieplaats 

Wanneer een persoon die in aanmerking komt voor een participatieplaats niet over een 

startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te 

bieden. Volgens de wet geldt dit in ieder geval vanaf zes maanden na aanvang van de 

werkzaamheden op de participatieplaats. In lid 3 is echter geregeld dat het College al 

voorafgaand aan de participatieplaats een aanbod doet wat zowel de werkplek als 

scholingsplan en/of leerdoel omvat. 
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Achterliggende gedachte hierbij is dat ‘leren het doel is van werken’ en dat dus elke 

participatieplaats een scholingscomponent dient te bevatten, die tot doel heeft dat 

belanghebbende aan het eind van het traject een diploma of certificaat heeft (minstens een 

startkwalificatie). Uitgangspunt voor dit scholingsaanbod is dat wie geen startkwalificatie heeft, 

de mogelijkheid krijgt die te behalen. Wanneer dit, als gevolg van in de persoon gelegen 

factoren, niet haalbaar blijkt zal gezocht worden naar een ander kwalificerend traject. Voor wie 

al wel een startkwalificatie heeft, wordt een aanvullend leerdoel opgesteld. Onder 

startkwalificatie wordt verstaan een havo of Vwo-diploma of een diploma van het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. 

 

De scholing of opleiding moet gericht zijn op vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het 

college hoeft aan een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke 

scholing of opleiding naar zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven 

gaan of als naar zijn oordeel scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op 

inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de 

Participatiewet. 

 

De inhoud van de participatieplaats en het bijbehorende scholingsplan worden schriftelijke 

vastgelegd in een plaatsingsplan dat door alle partijen (gemeente, klant en werkgever) wordt 

ondertekend. Uitgangspunt bij het aanbieden van een participatieplaats is dat dit aanbod in 

overleg en in samenspraak met de belanghebbende tot stand komt. Wanneer belanghebbende 

zich hier desondanks niet in kan vinden, staat in eerste instantie de mogelijkheid van 

bemiddeling open (zie artikel 4 van deze verordening). Wanneer belanghebbende en 

gemeente ondanks deze bemiddeling toch niet tot overeenstemming komen, zal de gemeente 

belanghebbende schriftelijk een aanbod doen. Indien belanghebbende het hier niet mee eens 

is, staat de bezwaarprocedure voor hem open. 

 

Premie participatieplaats 

De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie 

voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de 

additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). Voorwaarde is dat 

de persoon naar het oordeel van het college voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten 

van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de premie moet in de verordening 

vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, van de Participatiewet). De premie wordt 



Pagina 22 van 31 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/32835    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet. In verband 

hiermee is de hoogte van de premie begrensd door het in de vrijlatingsbepaling genoemde 

bedrag. Daarnaast moet bij het bepalen van de hoogte van de premie ook de risico's van de 

armoedeval worden betrokken.4 Er is gekozen voor een premie van telkens € 200,- per zes 

maanden. 

 

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk 

Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die 

door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van 

begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat niet van een reguliere 

werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in dienst neemt (eerste lid). 

 

Stap 1: voorselectie 

Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk voert het college een voorselectie 

uit. Tijdens de voorselectie bepaalt het college welke mensen in aanmerking kunnen komen 

voor beschut werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij 

deze voorselectie uitvoeren.5 Daarom is in het tweede lid bepaald dat het college uitsluitend 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt selecteert voor de beoordeling of zij 

uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dit 

criterium is gekozen omdat personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt veelal niet 

uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Onder de 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het aannemelijk dat daartoe personen 

behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.  

 

Het college kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, 

eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is dus geen aanvraag van een persoon nodig. Het 

college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie. Het college moet bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies inwinnen voor de beoordeling of de 

geselecteerde personen uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 

omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.  

 

                                            
4
 Kamerstukken II 2007/08 31 577, nr. 3, blz. 12. 

5
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113, blz. 3. 
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Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het 

oordeel of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. Het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, 

tweede lid, van de Participatiewet).  

 

Stap 3: besluit gemeente 

Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist de 

gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is van een 

onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen.6 

 

Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 

Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de gemeente 

ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag 

gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke 

of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de 

Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid 

van gemeenten. Een dienstbetrekking kan bijvoorbeeld worden georganiseerd via een 

gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. Ook kunnen personen (via detachering) in een 

beschutte omgeving bij reguliere werkgevers werken.7 

 

Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut zijn in deze verordening 

vastgelegd welke voorzieningen voor arbeidsinschakeling ingezet worden om deze 

dienstbetrekking mogelijk te maken (derde lid). Tevens is in deze verordening vastgelegd op 

welke wijze de gemeente de omvang van het aanbod van beschut werk, het aantal beschikbare 

plekken, vaststelt. Gemeenten kunnen het werk zelf organiseren via bijvoorbeeld een aan de 

gemeente gelieerd bedrijf zoals een SW-bedrijf. Ook kunnen zij afspraken maken met andere 

reguliere werkgevers over de voorwaarden waarop zij deze mensen een dergelijke 

dienstbetrekking aanbieden.8 

 

Omvang beschut werk 

                                            
6
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113. 

7
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66. 

8
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 115-116. 
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Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor 

beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Het aanbod is mede afhankelijk van het aantal 

geschikte en beschikbare plaatsen bij werkgevers. Daarom moet het college overleg voeren 

met partners om de omvang van het aanbod te kunnen bepalen (vierde lid). Uitgangspunt 

hierbij is instroom in beschut werk te stellen op een taakstelling van 1 op 3 uitgestroomde 

WSW-medewerkers. 

 

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject 

Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij 

leer-werktrajecten. Het college moet dan wel van oordeel zijn dat een leer-werktraject nodig is 

en de ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer-werktraject. Dit is geregeld in 

artikel 10 en volgt uit artikel 10f van de Participatiewet. 

 

Artikel 10f van de Participatiewet bepaalt voorts dat het college uitsluitend ondersteuning bij 

een leer-werktraject kan aanbieden aan personen: 

- van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de 

Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of 

- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

 

De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of 

zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar door middel van een 

leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren 

onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze 

voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien 

tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. 

 

Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen 

volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de 

Participatiewet. Voor de conclusie dat een jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan 

volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of daarvoor in 

aanmerking komt.9 In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet 

betekent dit dat het college vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd 

onderwijs volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.  

                                            
9
 Kamerstukken II 2010/11, 32 815, nr. 3, blz. 49. 
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In artikel 10f van de Participatiewet is bepaald dat het college onder omstandigheden 

ondersteuning kan bieden aan personen jonger dan achttien jaar en aan personen van achttien 

tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en voor wie een leer-werktraject nodig 

is. Er wordt vanuit gegaan dat het mogelijk is een leer-werktraject aan te bieden aan personen 

die voldoen aan het bepaalde in de artikelen 10 en 10f van de Participatiewet, in afwijking van 

artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. 

 

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning 

In artikel 11 wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om 

een voorziening zoals een jobcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de 

werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook 

gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk 

zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn 

werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een 

werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een 

dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.10 

 

Artikel 12. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort  

De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als de 

persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm 

van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere 

periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de 

verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, 

blz. 60). 

Zie ook de algemene toelichting bij deze verordening. 

 

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot 

de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve 

vaststelling is alleen mogelijk bij: 

- personen die algemene bijstand ontvangen; 

                                            
10

 Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 107, blz. 115. 
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- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de WIA, artikel 35, 

vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de 

WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee 

aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in 

die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is 

verleend; 

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

 

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te stellen of 

een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het 

aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie 

Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 12, tweede lid, is vastgelegd welke 

criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, 

eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep 

loonkostensubsidie vastgelegd. 

 

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laat het college zich 

adviseren door het UWV. Het college draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de 

doelgroep loonkostensubsidie, het UWV adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede 

lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de 

doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige 

totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen. 

 

Artikel 13. Vaststelling loonwaarde 

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de 

doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te 

gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt. Hiervoor is geen 

aanvraag vereist. Het UWV, dan wel een door het UWV gecertificeerde arbeidsdeskundige, 

adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon 
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(artikel 13, tweede lid, van deze verordening). De vastgestelde loonwaarde legt het college vast 

in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever 

bezwaar en beroep kunnen instellen. Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het 

college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de 

Participatiewet. 

 

In de bijlage bij artikel 13, eerste lid, wordt de methode die het college gebruikt om de 

loonwaarde van die persoon te bepalen omschreven. Deze werkwijze is afgestemd met het 

UWV en met de Regio Holland Rijnland (notitie: ’Instrumenten Loonkostensubsidie onder de 

Participatiewet en de No-Risk polis’). 

 

Artikel 14. No-riskpolis  

De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 8a, 

tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). De no-riskpolis is een belangrijk instrument 

om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te 

nemen. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever compensatie ontvangt voor de 

loonkosten, wanneer een werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. UWV beoordeelt de 

ziekmelding vervolgens op basis van artikel 29b Ziektewet en voert na de ziekmelding haar 

standaardproces uit. Een werkgever komt niet in aanmerking voor een no-risk polis als artikel 

29b van de Ziektewet van toepassing is (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b Participatiewet). 

Voor de jaren 2016 en verder is een wetsvoorstel in voorbereiding, waardoor de no-riskpolis 

landelijk wordt geregeld. 

 

Voorwaarden 

In het eerste lid is opgenomen wanneer een werkgever in aanmerking komt voor een no-

riskpolis. Er is voor gekozen om de mogelijkheid tot inzet van een no-riskpolis te beperken voor 

arbeidsovereenkomsten die minimaal 6 maanden duren. 

Voorts is voor inzet van de no-riskpolis vereist dat de werknemer behoort tot de doelgroep (zie 

artikel 1 van deze verordening) en hij een structurele functionele of andere beperking heeft of 

ten behoeve van hem de werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de 

Participatiewet ontvangt. Ook ligt voor de hand dat de werknemer zijn woonplaats moet hebben 

binnen de gemeente. 

 

Hoogte vergoeding 
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De no-riskpolis vergoedt:  

- het loon van de werknemer tot 120 procent van het minimumloon; 

- 15 procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten. 

 

 

Contract met verzekeraar 

De gemeente moet ten behoeve van het verstrekken van een no-riskpolis een verzekering 

afsluiten. De gemeente treedt op als verzekeringsnemer. De werkgever is de begunstigde 

(derde lid). 

 

Duur no-riskpolis 

Het college vergoedt de no-riskpolis overeenkomstig de duur van een dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd met een eigen risico voor de werkgever van twee weken. 

De mogelijkheid bestaat om de no risk polis eenmalig te verlengen bij verlenging van de 

dienstbetrekking voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever.  

 

Artikel 15. Opstapsubsidie 

Gesubsidieerde arbeid kan als één van de voorzieningen worden ingezet om de 

arbeidsinschakeling te bevorderen. In de Participatiewet is geregeld dat alle voorzieningen 

moeten dienen om een persoon uiteindelijk aan regulier werk te helpen.  

Het doel van deze loonkostensubsidie is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een 

persoon ten minste het wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een 

persoon (nog) niet ten volle kan inzetten. Zo kan het college een loonkostensubsidie aan de 

werkgever verstrekken om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de 

re-integratie van de bijstandsgerechtigde te bewerkstelligen.  

De in dit artikel geregelde loonkostensubsidie moet worden onderscheiden van de 

loonkostensubsidie zoals geregeld in artikel 12 van deze verordening (en bedoeld in de 

artikelen 10c en 10d van de Participatiewet). De laatstgenoemde loonkostensubsidie is 

geïntroduceerd in de wet door de Invoeringswet Participatiewet en is specifiek bedoeld voor 

personen met een arbeidsbeperking. De in dit artikel opgenomen loonkostensubsidie is niet 

noodzakelijk gericht op personen met een arbeidsbeperking, maar geldt voor de hele 

doelgroep. Het gaat hier dus niet om de loonkostensubsidie die verstrekt kan worden aan 

personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet van wie is vastgesteld dat 
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zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van een wettelijk minimumloon, doch 

wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de wet). 

 

In het tweede lid is bepaald dat de opstapsubsidie uitsluitend wordt verstrekt als er geen 

verdringing van de arbeidsmarkt plaatsvindt. Het opvullen van een vacature is alleen 

toegestaan als de vacature niet is ontstaan door afvloeiing, maar door ontslag op grond van 

een van de volgende redenen: 

- eigen initiatief van de werknemer; 

- handicap; 

- ouderdomspensioen; 

- vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer, of 

- gewettigd ontslag om dringende redenen. 

 

Het gaat hier dus om de tijdelijke subsidie die door het college nader is uitgewerkt in 

beleidsregels. Om begripsverwarring met de nieuwe wettelijke loonkostensubsidie (geregeld in 

artikel 12 en 13) te voorkomen noemen we deze tijdelijke loonkostensubsidie voortaan 

‘opstapsubsidie’. De naamgeving van de ‘beleidsregels loonkostensubsidie’ zal vóór 1 januari 

2015 hierop worden aangepast. 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

 

Artikel 17. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

In artikel 17 is onder andere het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat personen 

een voorziening toegekend hebben gekregen op grond van de oude re-integratieverordening, 

die niet meer voldoet aan de voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht 

aan de situatie waarin de oude re-integratieverordening voorzieningen bevat die na 

inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden verstrekt. Ook is het denkbaar dat 

een persoon op grond van de oude re-integratieverordening wel in aanmerking zou komen voor 

een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De toegekende 

voorziening zou dan op grond van artikel 4, derde lid, van deze verordening moeten worden 

beëindigd. Om dit te voorkomen is in artikel 17, tweede lid, geregeld dat dergelijke 

voorzieningen worden behouden voor een bepaalde duur. Een dergelijke voorziening wordt 

behouden voor ten hoogste de duur van 6 maanden of - als dit eerder is - voor de duur dat 
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deze is verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de 

verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011. Wordt niet meer aan die voorwaarden 

voldaan, dan moet de voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een belanghebbende 

geen aanspraak meer heeft op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De periode van 6 

maanden begint te lopen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Voortzetten toegekende voorzieningen 

Toegekende voorzieningen op grond van de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 

2011 worden dus in beginsel behouden tot 6 maanden na inwerkingtreding van deze 

verordening. Na afloop van die periode kan het college besluiten of een voorziening wordt 

voortgezet (artikel 17, derde lid). Hierbij kan het college rekening houden met al gesloten 

overeenkomsten. Voortzetting van een voorziening ligt bijvoorbeeld voor de hand als het 

college is gehouden de kosten van een dergelijke voorziening te voldoen, ongeacht of een 

persoon nog gebruik maakt van de voorziening. Lopende re-integratievoorzieningen kunnen in 

beginsel ná inwerkingtreding van deze verordening worden afgerond conform de 

overeenkomst. 

 

Voortzetting is niet mogelijk 

Voortzetting van een toegekende voorziening na 6 maanden is niet mogelijk als de voorziening 

binnen die periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die 

voorziening op grond van de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 of als de 

voorziening is toegekend voor een kortere duur dan 6 maanden na inwerkingtreding van de 

verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden voortgezet dan de duur van 

de oorspronkelijke toekenning. Ten aanzien van die voorziening blijft de verordening re-

integratie gemeente Leiderdorp 2011 van toepassing (artikel 17, vierde lid, van deze 

verordening). 

 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 september 2015, 

 

de griffier, 
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mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: technische aanpassing re-

integratieverordening 

Participatiewet 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005D25EB17* 
 

Beslispunten 

1. De gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2015 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Uw raad stelde in dit kader op 

8 december 2014 de daartoe gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 

2015 vast. Inmiddels zijn de VNG en het UWV overeengekomen dat de no-riskpolis 

van het UWV als tijdelijke oplossing ingezet kan worden voor de doelgroep van de 

banenafspraak. Dit is landelijk geregeld als tijdelijke overbrugging in 2015. Vanaf 

2016 zal een uniforme toepassing van de no-riskpolis wettelijk worden geregeld. Op 

grond daarvan moet de verordening, meer specifiek artikel 14, redactioneel worden 

aangepast. De wijzigingen zijn geel gearceerd. Tot slot zijn enkele kleine 

onvolkomenheden in de oude tekst hersteld. 

1.b Voorgeschiedenis 

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het 

aanbieden van het instrument ‘no-riskpolis’, bedoeld om de kosten van ziekte voor 

werkgevers af te dekken. Er was echter slechts één commerciële aanbieder actief 

op de markt, i.c. Achmea, met een polis die enigszins vergelijkbaar was met de no-

riskpolis die door het UWV werd aangeboden voor de doelgroep Wajong. De 

voorwaarden van Achmea en het UWV bleken op een aantal punten substantieel 

van elkaar te verschillen, wat voor problemen in de werkgeversbenadering zou 

zorgen. Ook de Werkkamer – het landelijk overleg van VNG en Stichting van de 

Arbeid – vond het zeer onwenselijk dat er in het basispakket voor werkgevers 

(grote) verschillen zouden optreden tussen gemeenten en UWV. Na bestuurlijk 
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overleg heeft de staatssecretaris ingestemd met het voorstel om voor de doelgroep 

banenafspraak de no-riskpolis per 2016 wettelijk te harmoniseren. Achmea heeft 

zich inmiddels teruggetrokken. 

 

VNG en UWV hebben afgesproken dat de no-riskpolis van het UWV beschikbaar 

komt voor werkgevers. Dit betekent dat de gemeentelijke doelgroep van de 

banenafspraak met de no-riskpolis van het UWV gaat meelopen. Dit is een tijdelijke 

oplossing voor 2015. Vanaf 2016, als de wettelijke harmonisatie van de no-riskpolis 

is geregeld, hoeft dit niet meer in de verordening te worden opgenomen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het betreft een specifieke Werk & Inkomen-verordening. De wijzigingen zijn 

afgestemd met de gemeente Leiden, waardoor de verordeningen in  beide 

gemeenten inhoudelijk gelijk zijn. 

 

2 Beoogd effect 

Het in overeenstemming brengen van de Re-integratieverordening met de laatste 

ontwikkelingen en afspraken in het kader van de Participatiewet. 

 
3 Argumenten 

1.1 Draagt bij aan zorgvuldige regelgeving 

Door de “verouderde’ verordeningen redactioneel aan te passen aan de gewijzigde 

wetgeving, met correcte verwijzingen, dragen we bij aan een zorgvuldige overheid. 

 

1.2 Verplichting  

Gemeenten worden geacht de afspraken tussen UWV en VNG over de no-riskpolis in hun 

verordening te verwerken. Deze afspraken gelden alleen voor 2015. Zodra de wettelijke 

harmonisatie van de no-riskpolis in 2016 is gerealiseerd, zullen wij de dan opnieuw te 

wijzigen re-integratieverordening ter vaststelling aan uw raad voorleggen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door uw raad zullen beide verordeningen worden gepubliceerd in de 
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de no-riskpolis worden gedekt binnen het beschikbare re-integratiebudget, 

thans onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Het UWV brengt de kosten 

van de no-riskpolissen die in 2015 verstrekt worden, pas in 2016 in rekening. Geadviseerd 

wordt hiervoor middelen te reserveren. Mocht dat nodig zijn, zullen wij te zijner tijd vragen 

deze middelen via een resultaatbestemming mee te nemen naar 2016.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: - 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: RBS technische aanpassing 

verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2015 

   

 

*Z005D2B5554* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 juli 2015, nr. Z/14/004375/32836; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 31 augustus 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

de verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2015 vast te stellen 

 

Artikel 1 

 

Begripsbepalingen 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (de Ioaz) en de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw), de toekomstige rechtsopvolgers daarvan Participatiewet en 

aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen; 

b. de cliënt: de persoon die valt onder de wet als zijnde iemand die een uitkering ontvangt 

of iemand die werkzaam is bij of via de gemeente in het kader van een 

arbeidsbeperking; 

c. belangenorganisaties: organisaties van cliënten alsmede organisaties die de belangen 

van cliënten behartigen; 



Pagina 2 van 14 Versie <1 > 

Registratienr.: Z/14/004375/32837    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

d. Adviesraad Werk en Inkomen: een uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten 

bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven 

zijn; 

e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; 

f. periodiek overleg: regulier overleg tussen de Adviesraad Werk en Inkomen en het 

college;  

g. intern overleg: regulier overleg van de Adviesraad Werk en Inkomen zonder het college; 

h. afdelingsmanager: de afdelingsmanager verantwoordelijke voor werk en inkomen van 

de gemeente Leiden, volgens het mandatenregister van de gemeente Leiden. 

verantwoordelijk voor werk en inkomen. 

 

Artikel 2 

 

Doelstelling 

Het doel van cliëntenparticipatie is om cliënten en vertegenwoordigers van 

belangenorganisaties of externe deskundigen, invloed te bieden op het gemeentelijk beleid op 

het terrein van de wet en aanverwante regelgeving. Voor dit doel is één Adviesraad Werk en 

Inkomen in het leven geroepen om het College breed gedragen advies te kunnen geven. 

Hiermee wordt bevorderd dat er een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op de wet tot 

stand komt. 

 

Artikel 3 

 

Samenstelling Adviesraad Werk en Inkomen 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen bestaat uit ten minste tien en maximaal twaalf leden 

die voldoen aan artikel 1, eerste lid onder b van deze verordening.  

2. De Adviesraad Werk en Inkomen kan bestaan uit individuele cliënten, wettelijk 

vertegenwoordigers van cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Ten 

minste 80% van de leden zijn individuele cliënten benoemd op persoonlijke titel. De 

helft van deze 80% dient een arbeidsbeperking te hebben. De leden dienen woonachtig 

te zijn in Leiden of Leiderdorp; ten minste één lid is woonachtig in Leiderdorp. 

3. De belangenorganisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
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 het zijn organisaties die op basis van hun taak/doelstelling betrokken zijn bij 

en/of kennis hebben van de positie van cliënten van Werk en Inkomen;  

 het zijn belangenorganisaties die de belangen van cliënten behartigen binnen de 

werkingssfeer van de wet; 

 er is sprake van terugkoppeling naar die leden die ook cliënt van de gemeente 

zijn op grond van de wet; 

 zij hebben hun werkterrein ten minste in Leiden of Leiderdorp. 

4. De leden dienen te voldoen aan de volgende criteria:  

 De leden moeten vallen onder de wet, of worden aangemerkt als oud-Wsw’er, of 

als wettelijk vertegenwoordiger van één van deze cliëntgroepen. Ook 

vertegenwoordigers van een belangenorganisatie kunnen lid zijn van de 

Adviesraad Werk en Inkomen;  

 De leden moeten gemotiveerd en bereid zijn om ten behoeve van alle cliënten 

van de gemeenten Leiden en Leiderdorp voor langere tijd vertegenwoordigend 

en in een adviserende rol op te treden;  

 De leden moeten geïnteresseerd zijn in en betrokken bij de problematiek van de 

cliënten die vallen onder de wet; 

 De leden moeten de belangen van alle cliënten in brede zin vertegenwoordigen; 

 De leden moeten bereid en in staat zijn om bij de besprekingen in de Adviesraad 

Werk en Inkomen de eigen individuele problematiek en belangen of die van 

anderen op de achtergrond te plaatsen; 

 De leden moeten bereid en in staat zijn zich een redelijke vergadertechniek 

eigen te maken; 

 De leden moeten bereid en in staat zijn een redelijke kennis te verwerven met 

betrekking tot de zaken die in de Adviesraad Werk en Inkomen aan de orde 

komen en op de hoogte blijven van nieuwe voor de Adviesraad Werk en 

Inkomen en de achterban relevante ontwikkelingen; 

 De leden moeten bereid zijn deel te nemen aan cursussen en trainingen ten 

behoeve van de Adviesraad Werk en Inkomen; 

 De leden moeten bereid en in staat zijn vrije tijd in te zetten voor activiteiten die 

voortvloeien uit het lidmaatschap van de Adviesraad Werk en Inkomen. 

5. Het lidmaatschap van de Adviesraad Werk en Inkomen is onverenigbaar met: 
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 het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de raad, de 

raadscommissies en/of andere organen die het college adviseren inzake beleid 

en uitvoering van wet- en regelgeving, met inbegrip van de Commissie voor de 

Bezwaarschriften; 

 de functie van fractie assistent of duo-raadslid; 

 het werknemerschap van de gemeenten Leiden of Leiderdorp, of het verrichten 

van werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, 

behalve in het kader van de Wsw; 

 het lidmaatschap van de Ondernemingsraad van de DZB, de gemeente Leiden 

en de gemeente Leiderdorp. 

 

Artikel 4 

 

Werving, benoeming en zittingsduur 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zorg voor de werving en selectie van nieuwe 

leden uit Leiden en Leiderdorp. Hierbij dient zorg gedragen te worden dat mensen met 

een arbeidsbeperking voldoende aan bod komen in de Adviesraad Werk en Inkomen. 

2. De leden die op persoonlijke titel zitting hebben in de Adviesraad Werk en Inkomen als 

ook de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties als bedoeld in artikel drie, 

tweede lid, worden op initiatief van de Adviesraad Werk en Inkomen door de 

afdelingsmanager voorgedragen voor benoeming door het college van de woonplaats 

van het kandidaat-lid. De wijze van selectie en voordracht wordt vastgelegd in het 

reglement. Zie hiervoor ook artikel 5, tweede lid. 

3. De zittingstermijn voor leden van de Adviesraad Werk en Inkomen bedraagt drie jaar. 

De leden kunnen één maal worden herbenoemd. In bijzondere situaties kan het college 

hiervan afwijken.  

4. De benoeming van nieuwe leden geschiedt binnen twee maanden nadat de zittingsduur 

als genoemd in het derde lid is verstreken. 

5. Het periodiek overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, te 

benoemen, gehoord het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, door 

het college van Leiden. De zittingstermijn van de onafhankelijk voorzitter is hetzelfde als 

die van de leden. 
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6. Een lid van de Adviesraad Werk en Inkomen wordt door het college dat hem benoemd 

heeft op zijn eigen schriftelijk verzoek ontslagen. Voorts wordt een lid ontslagen: 

 als het lid niet meer voldoet aan de artikel 1, eerste lid onder b of artikel 3, derde 

lid van deze verordening; 

 wanneer het lid door omstandigheden blijvend ongeschikt is om zijn functie uit te 

oefenen; 

 indien het lid naar het oordeel van het college het in het lid gestelde vertrouwen 

ernstig schaadt. 

Alvorens het college een beslissing neemt over ontslag van een lid van de raad, wordt 

het betreffende lid in de gelegenheid gesteld gehoord te worden. 

 

Artikel 5 

 

Taken, bevoegdheden en advisering 

 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen adviseert de gemeente over gemeentelijk beleid op 

het gebied van werk en inkomen. Bij de advisering wordt uitdrukkelijk rekening 

gehouden met de positie van mensen met een arbeidsbeperking.  

2. De Adviesraad Werk en Inkomen stelt een reglement op, waarin in ieder geval de 

selectiecriteria, de wijze van selectie en de voordracht van nieuwe leden wordt 

vastgelegd. 

3. De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zorg voor het tijdig opstellen en aanbieden van 

een advies. 

4. De Adviesraad Werk en Inkomen is bevoegd om zowel het college als de 

gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke beleid en 

de dienstverlening op het gebied van de wet en de daarmee samenhangende 

beleidsterreinen. 

5. Het college informeert de Adviesraad Werk en Inkomen, wanneer het nieuw beleid 

betreft, vooraf  over beleidsnota’s, beleidsregels, beleidsbrieven en/of verordeningen 

die betrekking hebben op de wet en aanverwante regelingen, zoals het minimabeleid en 

schuldhulpverlening. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens het periodiek overleg. 

6. Wanneer sprake is van een inspraakprocedure adviseert de Adviesraad Werk en 

Inkomen tijdens de inspraakperiode. Wanneer geen sprake is van een 
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inspraakprocedure wordt de Adviesraad Werk en Inkomen vooraf om advies gevraagd 

voordat het betreffende beleidsstuk naar de raad wordt gestuurd. 

7. Een advies wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken verstrekt. Deze 

termijn kan eventueel - na overleg met het college - verlengd worden met nog eens 

maximaal drie weken. 

8. Op verzoek van het college kan de adviestermijn in het geval van hoge urgentie verkort 

worden. 

9. Het college geeft het advies een zwaarwegende rol in de afwegingen ten aanzien van 

het beleid. Indien wordt afgeweken van het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen 

informeert het college de Adviesraad hierover. In dat geval wordt een schriftelijke 

motivering aan de Adviesraad Werk en Inkomen en de gemeenteraad verstrekt. 

Relevante onderdelen van de ontwerpbegroting en de ontwerpkadernota worden in een 

tijdig stadium met de Adviesraad Werk en Inkomen besproken, maar niet voorgelegd 

voor advies. 

10. Leden van de Adviesraad Werk en Inkomen zijn verplicht geheimhouding te betrachten 

over vertrouwelijke stukken en informatie. 

 

Artikel 6 

 

Facilitering 

1. Het college voorziet de leden van de Adviesraad Werk en Inkomen van informatie die 

noodzakelijk is voor een adequate deelname aan het overleg. 

2. De leden van de Adviesraad Werk en Inkomen worden voor het bijwonen van het 

periodiek overleg en andere aan de Adviesraad Werk en Inkomen gerelateerde 

werkzaamheden gedeeltelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden en activiteiten in het 

kader van de wet. 

3. Voor het bijwonen van het periodiek overleg met het college geldt dat een geldelijke 

vergoeding wordt uitgekeerd volgens de in de gemeente Leiden geldende Verordening 

geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden (Gemeenteblad A62). Het 

presentiegeld wordt uitbetaald onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. 

4. De raad stelt aan de Adviesraad Werk en Inkomen een budget beschikbaar ten 

behoeve van de werkzaamheden van de Adviesraad Werk en Inkomen. Het college 



Pagina 7 van 14 Versie <1 > 

Registratienr.: Z/14/004375/32837    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit  Nr  < vul 

hier agendapuntnummer in>  

overlegt jaarlijks met  de Adviesraad Werk en Inkomen over de hoogte en de 

verantwoording van het budget en stelt jaarlijks een bedrag vast. 

5. De subsidie wordt jaarlijks toegekend door de raad op basis van de begroting van de 

Adviesraad Werk en Inkomen, vastgesteld in het periodiek overleg. 

6. Voor niet-reguliere activiteiten kan een incidentele subsidie worden toegekend.  

7. De Adviesraad Werk en Inkomen zorgt voor het interne overleg voor een 

vergaderlocatie die toegankelijk is voor alle leden. 

 

Artikel 7 

 

Periodiek overleg 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen vergadert zes keer per jaar met een door het college aan 

te wijzen ambtelijk vertegenwoordiger. 

2. Deze vergadering (het periodiek overleg) wordt voorgezeten door een onafhankelijk 

voorzitter. 

3. Voorafgaand aan het periodiek overleg met het college vindt een agendaoverleg plaats, 

waarbij de onafhankelijk voorzitter, de voorzitter van de Adviesraad Werk en Inkomen en 

een vertegenwoordiger van het college aanwezig zijn. 

4. Ten minste eenmaal per jaar woont de verantwoordelijk wethouder een vergadering van de 

Adviesraad Werk en Inkomen bij. 

5. Het college wijst een ambtelijke aanspreekpunt aan voor de Adviesraad Werk en Inkomen, 

die zorgdraagt voor de organisatie van de vergaderingen en een tijdige 

informatievoorziening aan de Adviesraad Werk en Inkomen. 

6. Het college zorgt voor elk periodiek overleg voor een vergaderruimte die toegankelijk is 

voor alle leden. 

 

Artikel 8 

 

Overgangsrecht 

1. In afwijking van artikel 4, derde lid, geldt voor alle leden uit de cliëntenraden van vóór 

2014, te weten de Cliëntenraad SOZA en de Wsw-raad, dat hun oude zittingstermijn 

niet meetelt wanneer zij zitting nemen in de nieuwe Adviesraad Werk en Inkomen.  
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2. In afwijking van artikel 3 eerste lid is het in het kader van overgangsrecht toegestaan 

dat de Adviesraad Werk en Inkomen meer leden heeft dan twaalf.  

 

Artikel 9 

 

Garantstelling 

Het college ziet erop toe, dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van de Adviesraad Werk en 

Inkomen uit hoofde van hun lidmaatschap geen andere beoordeling of bejegening ten aanzien 

van hun uitkering, participatieactiviteiten of dienstverband Wsw bij de gemeente Leiderdorp 

ontvangen. 

 

Artikel 10 

 

Slotbepalingen 

1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, na daartoe advies 

te hebben ingewonnen van de Adviesraad Werk en Inkomen. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Werk en 

Inkomen 2015 2014. 

3. Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 

januari 2015. Hiermee komt de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 

komen de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008 en de 

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2010 te vervallen. 
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Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 

 

Algemeen 

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting is de Participatiewet in werking getreden, die de 

huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (de IOAZ), de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) en de 

Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) combineert zal combineren. Het uitgangspunt van de 

nieuwe wet is dat wie kan werken, niet afhankelijk hoort te zijn van een uitkering. Vooruitlopend 

daarop wordt is in 2014 in samenwerking met de gemeente Leiden gewerkt aan de vorming 

van één (integrale) Adviesraad Werk en Inkomen voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 

   

Op dit moment bestaan Voordien bestonden er in het kader van de cliëntenparticipatie op het 

gebied van werk en inkomen twee actieve cliëntenraden: een Cliëntenraad SOZA voor de 

WWB (in Leiden) en een Adviesraad Werk en Inkomen voor de Wsw. Daarnaast was is er in 

Leiderdorp nog een Platform Werk en Inkomen Leiderdorp, dat evenwel een slapend bestaan 

leidde leidt. Deze raden vergaderden vergaderen apart met het college en brachten brengen 

ook apart advies uit aan het college. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet in het 

vooruitzicht, lag ligt het voor de hand beide raden samen te voegen tot één raad, die kan 

adviseren op alle terreinen van de nieuwe wet en rekening kan houden met alle doelgroepen 

die onder de wet vallen. De nieuwe raad werd wordt daarbij met klem gevraagd om erop toe te 

zien dat de verschillende doelgroepen van de nieuwe wet evenredige aandacht krijgen. Dit 

kunnen zowel mensen met als zonder arbeidsbeperking zijn.  

 

Gezien de nauwe samenwerking tussen de gemeenten Leiden en Leiderdorp op het terrein van 

werk en inkomen, tot uiting komend in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie en 

afstemming van beleid, maar eveneens in de gezamenlijke aanpak bij de voorbereiding van de 

Participatiewet, lag ligt het voor de hand ook één gemeenschappelijke adviesraad in te stellen, 

die beide gemeenten adviseert. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet werd in 2014 

een verordening cliëntenparticipatie 2014 vastgesteld. Deze is nu aangepast aan de 

Participatiewet. 
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Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen 

Onder de wet wordt verstaan het brede terrein van wet- en regelgeving op het gebied van Werk 

en Inkomen, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening en het minimabeleid.  

De afdelingsmanager is, hoewel formeel in dienst van de gemeente Leiden, de manager van 

de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie werk en inkomen van Leiden en Leiderdorp.  

 

Artikel 2 – Doelstelling 

Het college De gemeente vindt het van groot belang dat de cliënten die vallen onder de wet 

participeren in het beleid en integrale adviezen uitbrengen op het beleid van het college. 

Daaronder vallen ook anderen die betrokken zijn bij de wet in de ruime zin van het woord, zoals 

belangenorganisaties. 

 

Artikel 3 – Samenstelling Adviesraad Werk en Inkomen 

In dit artikel wordt de samenstelling van de Adviesraad Werk en Inkomen beschreven. Leden 

dienen te voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria dienen verder uitgewerkt te worden in 

een Huishoudelijk reglement dat de Adviesraad Werk en Inkomen zelf opstelt. De leden 

moeten woonachtig zijn in Leiden of Leiderdorp. Naast leden die onder de wet vallen, oud-

Wsw’ers of wettelijk vertegenwoordigers van één van bovenstaande cliëntgroepen, kunnen ook 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties of deskundigen die brede kennis hebben op het 

gebied van Werk en Inkomen, lid zijn van de Adviesraad Werk en Inkomen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld  gedacht worden aan een vertegenwoordiger van stichting ZON of stichting MEE. 

 

In het tweede lid wordt de verdeling van de zetels binnen de Adviesraad Werk en Inkomen 

behandeld. Bij de start van de Adviesraad Werk en Inkomen hebben de leden van de twee 

raden een verschillende historie. Zij zijn afkomstig uit de Wsw-raad of de Adviesraad Werk en 

Inkomen SOZA. Het is belangrijk dat beide groepen in de nieuwe raad evenveel invloed krijgen. 

Daarom is in dit artikel opgenomen dat de helft van de leden een arbeidshandicap heeft. Om te 

voorkomen dat alleen vertegenwoordigers uit Leiden in de Adviesraad plaats nemen, is de 

bepaling opgenomen dat minimaal één lid woonachtig is in Leiderdorp. Dit aantal komt 

ongeveer overeen met de cijfermatige verhouding tussen de omvang van het Leidse en het 

Leiderdorpse klantenbestand. 
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Het derde lid gaat over de rol van de belangenorganisaties. De belangenorganisaties die 

deelnemen aan de Adviesraad Werk en Inkomen zullen een aantoonbare toegevoegde waarde 

moeten hebben voor de Adviesraad Werk en Inkomen, en moeten kunnen aantonen dat zij een 

deel van de achterban van de Adviesraad Werk en Inkomen vertegenwoordigen. Het is ook 

mogelijk om voor een bepaalde kwestie een belangenorganisatie of een deskundige om advies 

te vragen, zonder dat zij lid zijn van de Adviesraad Werk en Inkomen.  

 

In het vijfde lid onder drie wordt bedoeld werkzaamheden of een functie bij de gemeente 

Leiden en Leiderdorp waarin men direct te maken heeft met het beleidsterrein Werk en 

Inkomen. 

 

Artikel 4 – Werving, benoeming en zittingsduur 

De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zelf zorg voor de werving van nieuwe leden. Hierbij is 

het belangrijk dat het aantal zetels in de Adviesraad Werk en Inkomen eerlijk verdeeld is tussen 

de verschillende doelgroepen. Het college kan helpen bij de werving door bijvoorbeeld ruimte 

ter beschikking te stellen in de Stadskrant (Leiden) of het Leiderdorps Weekblad. De 

zittingstermijn is maximaal twee keer drie jaar. Hiervoor is gekozen zodat voldoende 

doorstroming van leden in en uit de Adviesraad Werk en Inkomen ontstaat en tegelijkertijd de 

opgebouwde kennis niet onnodig verloren gaat. Het college kan hiervan afwijken wanneer de 

Adviesraad Werk en Inkomen vanwege het reglementaire aftreden van leden de kwaliteit niet 

meer op peil kan houden. Het is niet de bedoeling dat dit wordt toegepast op leden die zitting 

hebben gehad in één van de voorgangers van de Adviesraad Werk en Inkomen. De 

zittingsduur van de onafhankelijk voorzitter is gelijk aan die van de overige leden.  

 

In het vijfde lid wordt de benoeming van de onafhankelijk voorzitter geregeld. Het is juridisch 

niet gebruikelijk dat beide gemeenten een voorzitter van één gremium benoemen. Om die 

reden is gekozen voor onderhavige oplossing.  

 

In het zesde lid worden regels gesteld over ontslag van de leden. Dit kan op eigen initiatief of 

op initiatief van het college gebeuren. Hierbij wordt met nadruk gesteld dat bij ontslag uit de 

functie sprake moet zijn van hoor en wederhoor. 

 

Artikel 5 – Taken, bevoegdheden en advisering 
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De Adviesraad Werk en Inkomen kan bij nieuw beleid gevraagd en ongevraagd advies 

uitbrengen over beleidsstukken van de gemeente, zoals beleidsnota’s, beleidsbrieven, 

beleidsregels en verordeningen, die mensen die onder de wet vallen in het bijzonder raken. 

Daar valt bijvoorbeeld ook het minimabeleid of de schuldhulpverlening onder. Wanneer sprake 

is van een inspraakprocedure adviseert de Adviesraad Werk en Inkomen tijdens de 

inspraakperiode. Wanneer geen sprake is van een inspraakprocedure wordt de Adviesraad 

Werk en Inkomen om advies gevraagd voordat het beleidsstuk aan de raad wordt aangeboden. 

Betreft het beleidsstuk een technische wijziging of is het een gevolg van eerder gemaakte 

besluiten en/of afwegingen, dan zal er geen inspraakperiode zijn.  

 

De termijn voor advisering is maximaal zes weken, afhankelijk van de complexiteit van het 

onderwerp. De termijn wordt in onderling overleg overeengekomen. Op verzoek van het college 

kan de adviestermijn in het geval van hoge urgentie verkort worden. Het college hoeft het 

advies niet over te nemen. In dat geval dient het college dit schriftelijk aan de Adviesraad Werk 

en Inkomen te motiveren. De Adviesraad Werk en Inkomen adviseert met nadruk niet over 

zaken die de OR van de gemeenten Leiden of Leiderdorp, of die van de DZB aangaan. Het 

betreft hier onderwerpen van bedrijfsmatige aard, die handelen over de relatie werkgever – 

werknemer. Onderwerpen die een politieke component hebben en waarover de raad 

beslissingsbevoegd is, bevinden zich wel binnen de reikwijdte van de Adviesraad Werk en 

inkomen. 

 

Het tiende lid gaat over geheimhouding. De Adviesraad Werk en Inkomen wordt vaak in een 

vroeg stadium deelgenoot gemaakt van toekomstig beleid en het is niet de bedoeling dat dit 

openbaar bekend wordt gemaakt. Wel moet het de leden duidelijk worden gemaakt wanneer 

stukken vertrouwelijk zijn. De sanctie hierop staat beschreven in artikel 3, zesde lid onder drie: 

ontslag door het college wanneer het vertrouwen ernstig nadeel is toegebracht. 

 

Artikel 6  – Facilitering 

Het college draagt zorg voor de toezending van de informatie die betrekking heeft op de 

adviesaanvragen vanuit het college. Tijdens het periodiek overleg zal de Adviesraad Werk en 

Inkomen zoveel mogelijk informatie krijgen over landelijke ontwikkelingen die algemeen 

beschikbaar is. Verder wordt de Adviesraad Werk en Inkomen voor meer informatie verwezen 

naar openbaar toegankelijke websites van de gemeente en de landelijke overheid. 
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De leden van de Adviesraad Werk en Inkomen krijgen vrijstelling van hun werk of re-

integratieactiviteiten voor het bijwonen van vergaderingen. De vrijstelling bedraagt maximaal  

64 uur per jaar, voor de voorzitter, secretaris en penningmeester; voor de leden maximaal  36 

uur per jaar. De leden van de Adviesraad Werk en Inkomen ontvangen een geldelijke 

vergoeding voor het bijwonen van het periodiek overleg. Dit geldt niet voor de overige 

vergaderingen van de Adviesraad Werk en Inkomen. Om geen verschil in vergoeding te laten 

ontstaan tussen de Leidse en Leiderdorpse leden is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij 

de in Leiden geldende verordening geldelijke vergoedingen raads- en commissieleden. De 

gemeenteraad stelt een budget beschikbaar dat de Adviesraad Werk en Inkomen in staat stelt 

zijn taken voldoende te kunnen uitvoeren. Het bedrag moet voldoende zijn voor: 

 

 Vergaderkosten 

 Kantoorkosten 

 Deskundigheidsbevordering 

 Communicatie 

 Overige kosten 

 

De hoogte van het budget wordt in het periodiek overleg vastgesteld. De verdeling tussen de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp zal op basis van een aantal nader vast te stellen criteria 

worden bepaald. 

 

Artikel 7 – Periodiek overleg 

Dit artikel regelt de gang van zaken rondom het periodiek overleg. Voorafgaand hieraan vindt 

een agendaoverleg plaats waarin de voorzitter van de Adviesraad Werk en Inkomen, het 

college en de onafhankelijk voorzitter het periodiek overleg voorbereiden. De onafhankelijk 

voorzitter wordt na overleg met de Adviesraad Werk en Inkomen door de afdelingsmanager ter 

benoeming voorgedragen aan het college. De Adviesraad Werk en Inkomen is vrij om 

beleidsmedewerkers te verzoeken beleidsstukken toe te lichten tijdens de ter vergadering. De 

organisatie zal hier gehoor aan geven als dit redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort. Naast 

het periodiek overleg kan de Adviesraad Werk en Inkomen eigen vergaderingen houden. De 

frequentie en de vorm of samenstelling daarvan is geheel naar eigen inzicht. 
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Artikel 8 – Overgangsrecht  

Wanneer leden van de oude raden (Cliëntenraad SOZA en WSW-raad) zitting nemen in de 

nieuwe raad, gaat de zittingstermijn opnieuw tellen. Zij kunnen dus ongeacht hoe lang ze in de 

oude raad gezeten hebben,  voor twee keer drie jaar in de nieuwe raad worden benoemd. Het 

is niet de bedoeling dat dit overgangsrecht gecombineerd wordt met de bepaling uit artikel 4, 

derde lid, dat het college in bijzondere situaties kan afwijken van de zittingsduur van twee maal 

drie jaar. 

Hoewel in de verordening is bepaald dat de Adviesraad Werk en Inkomen bestaat uit tien tot 

twaalf leden, geldt een overgangsrecht waarbij de raad tijdelijk meer leden kan tellen, maximaal 

zestien. Het gewenste aantal van tien tot twaalf leden zal door natuurlijk verloop worden 

bereikt: telkens wanneer iemand uit de raad stapt zal deze niet worden vervangen, totdat het 

gewenste aantal bereikt is. 

 

Artikel 9 - Garantstelling 

Cliënten moeten geen enkele belemmering ervaren om lid te worden van de Adviesraad Werk 

en Inkomen. Daarom is dit artikel opgenomen. 

 

Artikel 10 – Slotbepalingen 

Deze behoeven geen toelichting.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 september 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 juli 2015  

Onderwerp: RVS technische aanpassing 

verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2015 

 Aan de raad.  

 

 

*Z005D2ABC9F* 
 

Beslispunten 

1. De Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2015 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort en voorgeschiedenis 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 

moesten diverse verordeningen en beleidsregels technisch-redactioneel worden 

aangepast, om ze in overeenstemming te brengen met de wet en de daarin 

gehanteerde terminologie. Dit proces is inmiddels grotendeels afgerond. De 

verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen dient echter nog wel te worden 

aangepast. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens wijzigingen in de 

functiebenamingen als gevolg van de reorganisatie in de gemeente Leiden in deze 

verordening te verwerken. 

1.b Samenhang beleidsvelden 

Het betreft een specifieke Werk & Inkomen-verordening. De wijzigingen zijn 

afgestemd met de gemeente Leiden en met de Adviesraad Werk en Inkomen 

Leiden-Leiderdorp. De verordeningen zijn in beide gemeenten inhoudelijk gelijk.  

 

2 Beoogd effect 

Het tekstueel in lijn brengen van de Verordening cliëntenparticipatie met de op 1 januari 

2015 in werking getreden Participatiewet. 

 
3 Argumenten 

1.1 Draagt bij aan zorgvuldige regelgeving 
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Door de “verouderde’ verordeningen redactioneel aan te passen aan de gewijzigde 

wetgeving, met correcte verwijzingen, dragen we bij aan een zorgvuldige overheid. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door uw raad zullen beide verordeningen worden gepubliceerd in de 
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke 
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Er vloeien geen directe kosten voort uit de aanpassing. De in artikel 6 genoemde jaarlijkse 

vergoeding is overigens meegenomen in de dienstverleningsovereenkomst Werk en 

Inkomen Leiden-Leiderdorp 2015-2016.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: -  



Pagina 1 van 10 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/017011/33849    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

 

Afdeling:

  

 Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 23 juli 2015  

Onderwerp:      

Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 *Z00600AE659* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/15/017011/34047 en bijlage Z/15/017011/34053; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 31 augustus 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

vast te stellen de 

 

de Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

 

Aansluitleiding Combinatie van perceelaansluitleiding en/of ontstoppingsstuk 
en/of terreinleiding, waarbij wordt verstaan onder: 
 

a. Perceelaansluitleiding: het deel van de aansluitleiding 
vanaf de perceelgrens/ontstoppingsstuk tot aan het 
aansluitpunt op het openbare riool; 
 

b. Ontstoppingsstuk: voorziening die toegang geeft tot het 
inwendige van een leiding en waarmee beheer en 
onderhoud van de leiding van binnenuit mogelijk wordt; 
 

c. Terreinleiding: Deel van de aansluitleiding vanaf het 
gebouw tot aan de perceelgrens/ontstoppingsstuk; 
 

d. Aansluitpunt: het punt waar de perceelaansluitleiding 
aansluit op het openbare riool. Bij openbare 
vrijvervalriolering betreft dit de inlaat in de buis van het 
openbaar riool. Bij openbare drukriolering betreft dit de 
inlaat in de put van het drukrioolgemaal. 
 

Buitenriolering De afvoerleiding(en) met inbegrip van alle hulpstukken, 
stankafsluiters, zettingsconstructies, ontlastputten en verbindingen 
tussen gebouwaansluiting en perceelgrens. 
 

Drukriool Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief 
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hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door 
middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk. 

Drukrioolgemaal De rioolput van de gemeente, waar de terreinleiding op loost en 
het afvalwater in het drukriool wordt gepompt. Dit gemaal kan niet 
het hemelwater afvoeren.  
 

Gebouwaansluiting De buiten het gebouw gelegen overgang van de gebouwriolering 
op de buitenriolering, gelegen op een afstand van maximaal 0,5 m 
vanaf het gebouw of zoveel korter dan een zettingsconstructie in 
de buitenriolering vereist. 

Gebouwriolering Stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, met 
inbegrip van 
alle hulpstukken, dak afvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en 
bevestigingen – voor zover geen deel uitmakend van 
lozingstoestellen - 
dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten een gebouw voor 
zover 
het aan het gebouw is bevestigd. 

Gebruiker De perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het perceel of de 
huurder die gebruik maakt van de aansluiting op het openbaar 
riool. 
 

Gemeente De gemeente Leiderdorp. 

Gemengd stelsel Het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief 
hemelwater. 
 

Gescheiden stelsel Het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van 
hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige 
afvalwater. 
 

Openbaar riool Buitenriolering zoals bedoeld in de NEN3215:2011 exclusief de 
aansluitleiding. 
 

Openbare 
buitenriolering 

De perceelaansluitleiding en het openbaar riool. 
 

Rechthebbende Degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot 
heeft van een op de riolering aan te sluiten en/of aangesloten 
perceel. 
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Artikel 2  Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 

1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de 
perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van 
de gemeente, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden dienen te 
worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particuliere riool, in welk 
geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen. 
 

2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: 
 
a. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, 

verstoppingen in de aansluitleiding of het openbare riool veroorzaken; 
 

b. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de 
constructie van de aansluitleiding, of het openbare riool aantasten; 
 

c. het lozen van hemelwater en/of drainagewater op de drukriolering. 
 

3. De kosten voor het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de 
particuliere afvoerleiding (terreinleiding) zijn voor rekening van de rechthebbende, tenzij 
onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling 
vanuit het openbare riool. Dit geldt ook voor verzamelleidingen gelegen in particuliere 
grond, die aangelegd zijn ten behoeve van de gezamenlijke afvoer van twee of meer 
woningen.  
 

4. Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt dient de 
rechthebbende ervoor te zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden 
aangesloten op een zodanig wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan 
plaatsvinden. 

 

Artikel 3 Storingen 

1. Bij een verstopping, lekkage of een andere storing in de particuliere afvoerleiding 
onderzoekt de rechthebbende of gebruiker of het een storing betreft in de particuliere 
afvoerleiding (terreinleiding) of in de perceelaansluitleiding. Aan de perceelaansluitleiding 
mogen zonder voorafgaande toestemming van de gemeente onder geen enkele 
voorwaarde werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 

2. Indien na het in het eerste lid  bedoelde onderzoek blijkt dat sprake is van een verstopping 
of storing in de perceelaansluitleiding of van een verstopping of storing als gevolg van 
inspoeling vanuit het openbare riool, neemt de rechthebbende of de gebruiker contact op 
met de gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. De 
ontstoppingsvoorziening moet vrijgehouden worden totdat deze werkzaamheden verricht 
zijn. Indien de rechthebbende of de gebruiker, zonder expliciete voorafgaande 
toestemming van de gemeente, zelf aan een derde opdracht geeft tot het verrichten van 
werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening van die rechthebbende of 
gebruiker. 
 



Pagina 4 van 10 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/017011/33849    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

3. Indien na het in het eerste lid  bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een 
verstopping, lekkage, breuk of storing in de particuliere afvoerleiding dient de 
rechthebbende of gebruiker deze verstopping of storing zelf en voor eigen rekening, te 
verhelpen. 
 

4. Indien sprake is van een verstopping of storing als bedoeld in het tweede lid, dient de 
rechthebbende of gebruiker, voordat door de gemeente met de werkzaamheden wordt 
gestart, schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarde dat de kosten van de 
werkzaamheden aan de rechthebbende of gebruiker in rekening worden gebracht, indien 
blijkt dat deze kosten voor de rechthebbende of gebruiker zijn. 

Artikel 4  (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting 

1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbare riool 
aangesloten perceel, moet door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de 
particuliere afvoerleiding worden getroffen dat verzanding van het openbare riool en de 
perceelaansluitleiding wordt voorkomen. 
 

2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid 
omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbare 
riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen op de 
rechthebbende.  
 

3. Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de 
rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.  
 

4. Indien het gebruik van een aansluiting van een particulier riool op de openbare riolering 
definitief wordt en/of is beëindigd, wordt de aansluiting voor rekening van de 
rechthebbende door de gemeente verwijderd. 

 
Artikel 5  De aanvraag voor een aansluiting 
   
1. Een nieuwe aansluiting dan wel de wijziging van een bestaande aansluiting dient bij de 

gemeente te worden aangevraagd door de rechthebbende van het aan te sluiten 
respectievelijk aangesloten perceel. 
 

2. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting van het particulier riool op de 
openbare riolering, als mede de in artikel 4 bedoelde verwijdering van een bestaande 
aansluiting, geschiedt – indien daarvoor werkzaamheden in de openbare weg noodzakelijk 
zijn - uitsluitend door of vanwege de gemeente en komt op basis van de werkelijke kosten 
geheel voor rekening van de rechthebbende. 
 

3. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting door of vanwege de gemeente 
vindt alleen plaats, indien het aan te sluiten particulier riool tot aan het aansluitpunt 
aanwezig is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
 

4. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aanvraag worden de datum en de voorlopig 
begrote kosten van de uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting vastgesteld 
en aan de rechthebbende meegedeeld. Bij de vaststelling van het tijdstip van uitvoering 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de rechthebbende geuite wensen. 
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5. De gemeente gaat pas tot feitelijke uitvoering van de werkzaamheden over, nadat de 
voorlopige begrote kosten door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan en door 
de gemeente zijn ontvangen. 
 

6. Nadat de werkzaamheden zijn verricht, worden de werkelijke kosten van uitvoering 
vastgesteld en vindt met de rechthebbende onder verrekening van de voorlopig begrote 
kosten een definitieve afrekening plaats. 

 
Artikel 6  Overgangsrecht 
 
1. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening 

krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de 
bepalingen van deze verordening van toepassing. 
 

2. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de 
gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten. 

  

Artikel 7  Citeertitel en Inwerkingtreding 

1. Deze verordening kan worden aangeduid als Rioolverordening Buitenriolering 
Leiderdorp 2015. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking.  
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Toelichting Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 
 
 
 
Algemeen 
 
Aanleiding 
Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de wet Milieubeheer, de 
Waterwet, de lozingsbesluiten en de normering NEN 3215 een samenhangend geheel van 
regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een gemeentelijke aansluitverordening is 
daarmee overbodig. Het is echter wel noodzakelijk de verplichtingen van gemeente en 
rechthebbenden ten aanzien van beheer en onderhoud eenduidig te regelen. 

 

De basis van het beleid blijft het uitgangspunt, dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor 

het goed functioneren van de aansluitleiding.  
 
 
Wijze van totstandkoming van de Rioolverordening Leiderdorp 2015 
De Rioolverordening Leiderdorp 2015 is tot stand gekomen in het kader van de samenwerking 
in de afvalwaterketen binnen het cluster Leidse Regio. In dit cluster werken de gemeenten 
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten samen met het 
hoogheemraadschap van Rijnland aan optimalisatie van kennis, kwaliteit en kosten op het 
gebied van afvalwater. Een onderwerp waar samenwerking op gezocht en gevonden wordt is 
afstemmen van beleid. Het is in dit kader de bedoeling dat elk van de gemeenten deze 
verordening vaststelt. 
 
Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van voorbeeldverordeningen en 
documentatie van RIONED, bijvoorbeeld Module A2000 Juridische Aspecten Algemeen en 
Module A2100 Aansluiten en Lozen. 
 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 

In artikel 1 worden de begrippen gedefinieerd die cruciaal zijn voor het begrip van deze 

verordening. Voor een schematische toelichting wordt verwezen naar de onderstaande figuren. 
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Artikel 2  Beheer, Onderhoud, renovatie, vervanging 
Artikel 2 beschrijft wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de aansluitleiding 
en wie de kosten voor zijn rekening neemt.  In de meeste gevallen is de gemeente degene die 
de werkzaamheden aan de perceelaansluitleiding uitvoert en voor haar rekening neemt. Indien 
het echter aannemelijk is dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en veroorzaakt 
worden omdat in het particuliere riool onjuist gebruik heeft plaatsgevonden, is de 
rechthebbende of veroorzaker degene die de kosten van de werkzaamheden voor zijn rekening 
neemt.  
 
Wanneer er een verstopping of storing zich voordoet in de aansluitleiding dan moet de 
rechthebbende of gebruiker eerst onderzoek doen in welk deel van de aansluitleiding de 
verstopping of storing zich voordoet.  
De rechthebbende doet dit door de ontstoppingsstuk op te graven. Wanneer bij het open 
maken van de ontstoppingsstuk water in staat dan is de perceelaansluitleiding verstopt en moet 
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de gemeente de perceel aansluitleiding reinigen en eventueel de oorzaak van de storing 
verhelpen. Wanneer het ontstoppingstuk droog staat dan bevindt de verstopping/storing zich op 
particuliere grond en moet de rechthebbende of gebruiker het voor eigen rekening herstellen. 
Als achteraf vast staat dat de oorzaak van de verstopping in het particulier riool een gevolg is 
van het falen van het openbaar riool of de perceel aansluitleiding dan heeft de rechthebbende 
recht op schadevergoeding.  
Als het aannemelijk is dat de verstopping in de perceel aansluitleiding een gevolg is van onjuist 
gebruik door het lozen van afvalstoffen die niet in het riool thuis horen of dat hierdoor 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dan kan de gemeente de 
kosten verhalen op de rechthebbende.  
Indien de rechthebbende verzuimd om de gemeente te waarschuwen, en heeft de gemeente 
de oorzaak voorafgaand aan de verstopping of storing niet vast kunnen stellen dan bestaat er 
geen recht op schadevergoeding. 
 
Wat in ieder geval onder onjuist gebruik wordt verstaan is weergegeven in lid 2. Voorbeelden 
van stoffen die verstoppingen veroorzaken zijn vetten en doekjes. Bij stoffen die het riool 
aantasten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zuren en zand. Het is daarnaast belangrijk dat 
rechthebbenden of gebruikers die aangesloten zijn op een drukriolering geen hemelwater en/of 
drainagewater lozen op de drukriolering. Hierdoor ontstaan storingen in de installatie die 
verholpen moeten worden en ook dan zijn de kosten van herstel voor de rechthebbende of 
veroorzaker. 
 
Wanneer de gemeente de hoogteligging van het aansluitpunt wijzigt moet de rechthebbende 
ervoor zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten. Dit moet op een 
zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden. De kosten die 
hieraan zijn verbonden blijven voor rekening van de rechthebbende, tenzij het aansluitpunt 
hoger komt te liggen dan de hoogte ten tijde van de aansluiting. Bij een wijziging van de 
kadastrale grens dient de ontstoppingsvoorziening op kosten van de rechthebbende verplaatst 
te worden. 
 
Artikel 3  Storingen 
Wanneer er een verstopping of storing zich voordoet in de aansluitleiding dan moet de 
rechthebbende of gebruiker eerst onderzoek doen in welk deel van de aansluitleiding de 
verstopping of storing zich voordoet.  
De rechthebbende doet dit door de ontstoppingsstuk op te graven. Wanneer bij het open 
maken van de ontstoppingsstuk water in staat dan is de perceelaansluitleiding verstopt en moet 
de gemeente de perceel aansluitleiding reinigen en eventueel de oorzaak van de storing 
verhelpen. Wanneer het ontstoppingstuk droog staat dan bevindt de verstopping/storing zich op 
particuliere grond en moet de rechthebbende of gebruiker het voor eigen rekening herstellen. 
Als achteraf vast staat dat de oorzaak van de verstopping in het particulier riool een gevolg is 
van het falen van het openbaar riool of de perceel aansluitleiding dan heeft de rechthebbende 
recht op schadevergoeding.  
Als het aannemelijk is dat de verstopping in de perceel aansluitleiding een gevolg is van onjuist 
gebruik door het lozen van afvalstoffen die niet in het riool thuis horen of dat hierdoor 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dan kan de gemeente de 
kosten verhalen op de rechthebbende.  
Indien de rechthebbende verzuimd om de gemeente te waarschuwen, en heeft de gemeente 
de oorzaak voorafgaand aan de verstopping of storing niet vast kunnen stellen dan bestaat er 
geen recht op schadevergoeding. 
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Artikel 4  (Sloop)werkzaamheden, verwijderen aansluiting 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over de zorg die de rechthebbende moet betrachten bij 
werkzaamheden op zijn perceel die schade kunnen veroorzaken aan het openbaar riool. De 
zorg richt zich op het treffen van voorzieningen ter voorkoming van verzanding of verstopping 
van de perceel aansluitleiding en / of het openbaar riool. 
Bij sloopwerkzaamheden op het particulier perceel waar de afvoer van afvalwater tijdelijk 
onderbroken wordt, moet de rechthebbende op het aansluitpunt de riolering afblinden of 
afstoppen. Dit aansluitpunt meet de rechthebbende in aan de nieuwe situatie zodat het bij het 
opnieuw in gebruik nemen er van gemakkelijk is terug te vinden. 
Lid 3 en 4 regelen de definitieve beëindiging van de aansluiting. De rechthebbende is verplicht 
de gemeente in kennis te stellen van beëindiging van het gebruik van de aansluitleiding. In 
overleg met de gemeente wordt de gehele aansluitleiding verwijderd. De riool 
aansluitvergunning vervalt dan en de kosten voor het verwijderen van de perceel 
aansluitleiding worden in rekening gebracht bij de rechthebbende. 
 
Artikel 5  De aanvraag voor een aansluiting 
Lid 1 bepaalt dat de rechthebbende de vergunning aanvraagt. Om dit te vereenvoudigen, moet 
de aanvraag worden gedaan met een daartoe bestemd formulier. Dit formulier en nadere 
informatie is te vinden op de website van de gemeente www.leiderdorp.nl. 
 
In lid 2 wordt bepaald dat de aanleg van de perceelaansluiting geschiedt door of namens de 
gemeente. 
Er wordt pas aangesloten als de rechthebbende het particulier riool tot aan de perceelgrens 
heeft aangelegd. De technische eisen waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in het 
Bouwbesluit 2012. 
 
Lid 4, 5 en 6 beschrijven hoe met de kosten van de aansluiting wordt omgegaan. Voor aanleg 
van een rioolaansluiting moet door de rechthebbende worden betaald. De kosten variëren van 
geval tot geval. Bij aanvraag wordt door de gemeente in ieder geval de hoogte van de 
aansluitkosten en de manier van uitvoering aan rechthebbende aangegeven. Als de 
rechthebbende daarmee akkoord is en de aansluitkosten heeft betaald, wordt door de 
gemeente de rioolaansluiting gemaakt. Hiermee wordt tussen gemeente en rechthebbende een 
privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan.  
 
Omdat bij de graafwerkzaamheden de werkelijke situatie pas bekend wordt en daardoor tijdens 
de uitvoering onvoorziene werkzaamheden kunnen optreden wordt nadat de werkzaamheden 
zijn afgerond op basis van de werkelijke kosten een definitieve afrekening gemaakt. Er vindt 
verrekening met de reeds betaalde kosten plaats. 
 
Artikel 6  Overgangsrecht 
Omdat het denkbaar is dat voor het tot stand brengen van rioolaansluitingen in het verleden 
met perceel eigenaren overeenkomsten zijn gesloten waarin afspraken zijn gemaakt die strijd 
opleveren met deze riool aansluitverordening is het overgangsrecht van toepassing en 
prevaleert in dergelijke situaties het bepaalde in deze overeenkomsten. 
 
In het geval er tegenstrijdigheden ontstaan tussen bepalingen in deze verordening en 
bepalingen in de privaatrechtelijke overeenkomst zoals bedoeld in lid 4, 5 en 6 van artikel 5 zijn 
de bepalingen uit de privaatrechtelijke overeenkomst doorslaggevend. 
 
 
 

http://www.leiderdorp.nl/
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Artikel 7  Citeertitel en Inwerkingtreding 
Spreekt voor zich. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 september 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 23 juli 2015  

Onderwerp: Rioolverordening Buitenriolering 

Leiderdorp 2015 RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00600BFB17* 
 

Beslispunten 

1.  Het vaststellen van de Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 

 

 

1 Inleiding 
Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de Wet milieubeheer, de 
Waterwet, de lozingsbesluiten (te weten Activiteitenbesluit, Besluit lozing afvalwater 
huishoudens en Besluit lozen buiten inrichtingen) en de normering NEN 3215 een 
samenhangend geheel van regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een 
gemeentelijke aansluitverordening is daarmee overbodig. Het is echter wel noodzakelijk 
de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en 
onderhoud eenduidig te regelen, en met name welke grensafbakening hierbij gehanteerd 
wordt.  
 
De basis van het beleid blijft het uitgangspunt, dat de rechthebbende verantwoordelijk is 
voor het goed functioneren van de aansluitleiding. 

 
2 Beoogd effect 

Het doel is de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien van beheer en 

onderhoud van riolering en de hierbij te hanteren grensafbakening eenduidig te regelen. 

 

Kader: Bouwbesluit 2012 

 Wet milieubeheer; 

 de Waterwet; 

 de lozingsbesluiten; 

 en de normering NEN 3215.  

 
3 Argumenten 

Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de Wet milieubeheer, de 

Waterwet, de lozingsbesluiten en de normering NEN 3215 een samenhangend geheel van 

regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een gemeentelijke aansluitverordening is 

daarmee overbodig.  

Het is echter wel noodzakelijk de verplichtingen van gemeente en rechthebbenden ten aanzien 

van beheer en onderhoud eenduidig te regelen. Uit jurisprudentie is gebleken dat gemeenten 

die dit niet goed geregeld hebben voor onverwachte kosten kunnen komen te staan. Het 

uitgangspunt van het beleid blijft, conform de aansluitverordening uit 2001, dat de 

rechthebbende verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de aansluitleiding. 
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Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van voorbeeldverordeningen en 

documentatie van RIONED, bijvoorbeeld Module A2000 Juridische Aspecten Algemeen en 

Module A2100 Aansluiten en Lozen. Er is geen modelverordening van de VNG aanwezig waar 

gebruik van gemaakt kon worden. 

 

Deze Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 is mede tot stand gekomen in het kader 

van de samenwerking in de afvalwaterketen binnen het cluster Leidse Regio. In dit cluster 

werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten samen 

met het Hoogheemraadschap van Rijnland aan optimalisatie van kennis, kwaliteit en kosten op 

het gebied van afvalwater. Een onderwerp waar samenwerking op gezocht en gevonden wordt 

is afstemmen van beleid. Het is in dit kader de afspraak dat elk van de gemeenten deze 

verordening vaststelt.  

 
 

4 Uitvoering 
Na akkoord in uitvoering. 
 

5 Communicatie 
Wordt in regioverband (afvalwaterketen) per gemeente nader gecommuniceerd. 
 
6 Kosten, baten en dekking 
Er zijn geen financiële, personele en organisatorische consequenties 

 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

Bijlagen: Z/15/0017011/34053 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015 

 



*Z00600C9E64* 
 

Registratienummer    Z/15/017011/34053  
Onderwerp:   Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage Z/15/017011/33874 
Datum:   28 juli 2015 
Auteur:   Rajan Roepan  
 _______________________________________________________________________  

Artikel 1  Begripsbepalingen 

 

Aansluitleiding Combinatie van perceelaansluitleiding en/of ontstoppingsstuk 
en/of terreinleiding, waarbij wordt verstaan onder: 
 

a. Perceelaansluitleiding: het deel van de aansluitleiding 
vanaf de perceelsgrens/ontstoppingsstuk tot aan het 
aansluitpunt op het openbare riool; 
 

b. Ontstoppingsstuk: voorziening die toegang geeft tot het 
inwendige van een leiding en waarmee beheer en 
onderhoud van de leiding van binnenuit mogelijk wordt; 
 

c. Terreinleiding: Deel van de aansluitleiding vanaf het 
gebouw tot aan de perceelsgrens/ontstoppingsstuk; 
 

d. Aansluitpunt: het punt waar de perceelaansluitleiding 
aansluit op het openbare riool. Bij openbare 
vrijvervalriolering betreft dit de inlaat in de buis van het 
openbaar riool. Bij openbare drukriolering betreft dit de 
inlaat in de put van het drukrioolgemaal. 
 

Buitenriolering De afvoerleiding(en) met inbegrip van alle hulpstukken, 
stankafsluiters, zettingsconstructies, ontlastputten en verbindingen 
tussen gebouwaansluiting en perceelgrens. 
 

Drukriool Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief 
hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door 
middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk. 

Drukrioolgemaal De rioolput van de gemeente, waar de terreinleiding op loost en 
het afvalwater in het drukriool wordt gepompt. Dit gemaal kan niet 
het hemelwater afvoeren.  
 

Gebouwaansluiting De buiten het gebouw gelegen overgang van de gebouwriolering 
op de buitenriolering, gelegen op een afstand van maximaal 0,5 m 
vanaf het gebouw of zoveel korter dan een zettingsconstructie in 
de buitenriolering vereist. 

Gebouwriolering Stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, met 
inbegrip van 
alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en 
bevestigingen – voor zover geen deel uitmakend van 
lozingstoestellen - 
dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten een gebouw voor 
zover 
het aan het gebouw is bevestigd. 



  

Gebruiker De perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het perceel of de 
huurder die gebruik maakt van de aansluiting op het openbaar 
riool. 
 

Gemeente De gemeente Leiderdorp. 

Gemengd stelsel Het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief 
hemelwater. 
 

Gescheiden stelsel Het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van 
hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige 
afvalwater. 
 

Openbaar riool Buitenriolering zoals bedoeld in de NEN3215:2011 exclusief de 
aansluitleiding. 
 

Openbare 
buitenriolering 

De perceelaansluitleiding en het openbaar riool. 
 

Rechthebbende Degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot 
heeft van een op de riolering aan te sluiten en/of aangesloten 
perceel. 

 

Artikel 2  Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 

1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de 
perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening 
van de gemeente, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden dienen 
te worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particuliere riool, in 
welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen. 
 

2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: 
 
a. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, 

verstoppingen in de aansluitleiding of het openbare riool veroorzaken; 
 

b. het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de 
constructie van de aansluitleiding, of het openbare riool aantasten; 
 

c. het lozen van hemelwater en/of drainagewater op de drukriolering. 
 

3. De kosten voor het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de 
particuliere afvoerleiding (terreinleiding) zijn voor rekening van de rechthebbende, tenzij 
onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling 
vanuit het openbare riool. Dit geldt ook voor verzamelleidingen gelegen in particuliere 
grond, die aangelegd zijn ten behoeve van de gezamenlijke afvoer van twee of meer 
woningen.  
 

4. Bij wijziging door de gemeente van de hoogteligging van het aansluitpunt dient de 
rechthebbende ervoor te zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden 
aangesloten op een zodanig wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan 
plaatsvinden. 

 

 



  

Artikel 3 Storingen 

1. Bij een verstopping, lekkage of een andere storing in de particuliere afvoerleiding 
onderzoekt de rechthebbende of gebruiker of het een storing betreft in de particuliere 
afvoerleiding (terreinleiding) of in de perceelaansluitleiding. Aan de 
perceelaansluitleiding mogen zonder voorafgaande toestemming van de gemeente 
onder geen enkele voorwaarde werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 

2. Indien na het in het eerste lid  bedoelde onderzoek blijkt dat sprake is van een 
verstopping of storing in de perceelaansluitleiding of van een verstopping of storing als 
gevolg van inspoeling vanuit het openbare riool, neemt de rechthebbende of de 
gebruiker contact op met de gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke 
werkzaamheden. De ontstoppingsvoorziening moet vrijgehouden worden totdat deze 
werkzaamheden verricht zijn. Indien de rechthebbende of de gebruiker, zonder 
expliciete voorafgaande toestemming van de gemeente, zelf aan een derde opdracht 
geeft tot het verrichten van werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening 
van die rechthebbende of gebruiker. 
 

3. Indien na het in het eerste lid  bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een 
verstopping, lekkage, breuk of storing in de particuliere afvoerleiding dient de 
rechthebbende of gebruiker deze verstopping of storing zelf en voor eigen rekening, te 
verhelpen. 
 

4. Indien sprake is van een verstopping of storing als bedoeld in het tweede lid, dient de 
rechthebbende of gebruiker, voordat door de gemeente met de werkzaamheden wordt 
gestart, schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarde dat de kosten van de 
werkzaamheden aan de rechthebbende of gebruiker in rekening worden gebracht, 
indien blijkt dat deze kosten voor de rechthebbende of gebruiker zijn. 

Artikel 4  (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting 

1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbare riool 
aangesloten perceel, moet door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de 
particuliere afvoerleiding worden getroffen dat verzanding van het openbare riool en de 
perceelaansluitleiding wordt voorkomen. 
 

2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid 
omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het 
openbare riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen op 
de rechthebbende.  
 

3. Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de 
rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.  
 

4. Indien het gebruik van een aansluiting van een particulier riool op de openbare riolering 
definitief wordt en/of is beëindigd, wordt de aansluiting voor rekening van de 
rechthebbende door de gemeente verwijderd. 

 
Artikel 5  De aanvraag voor een aansluiting 
   
1. Een nieuwe aansluiting dan wel de wijziging van een bestaande aansluiting dient bij de 

gemeente te worden aangevraagd door de rechthebbende van het aan te sluiten 
respectievelijk aangesloten perceel. 
 



  

2. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting van het particulier riool op de 
openbare riolering, als mede de in artikel 4 bedoelde verwijdering van een bestaande 
aansluiting, geschiedt – indien daarvoor werkzaamheden in de openbare weg 
noodzakelijk zijn - uitsluitend door of vanwege de gemeente en komt op basis van de 
werkelijke kosten geheel voor rekening van de rechthebbende. 
 

3. De uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting door of vanwege de 
gemeente vindt alleen plaats, indien het aan te sluiten particulier riool tot aan het 
aansluitpunt aanwezig is en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
 

4. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de aanvraag worden de datum en de voorlopig 
begrote kosten van de uitvoering van de aanleg of wijziging van de aansluiting 
vastgesteld en aan de rechthebbende meegedeeld. Bij de vaststelling van het tijdstip 
van uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de rechthebbende 
geuite wensen. 
 

5. De gemeente gaat pas tot feitelijke uitvoering van de werkzaamheden over, nadat de 
voorlopige begrote kosten door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan en 
door de gemeente zijn ontvangen. 
 

6. Nadat de werkzaamheden zijn verricht, worden de werkelijke kosten van uitvoering 
vastgesteld en vindt met de rechthebbende onder verrekening van de voorlopig begrote 
kosten een definitieve afrekening plaats. 

 
Artikel 6  Overgangsrecht 
 
1. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening 

krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de 
bepalingen van deze verordening van toepassing. 
 

2. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de 
gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten. 

  

Artikel 7  Citeertitel en Inwerkingtreding 

1. Deze verordening kan worden aangeduid als Rioolverordening Buitenriolering 
Leiderdorp 2015. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking.  



  

 
Toelichting Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 
 
 
 
Algemeen 
 
Aanleiding 
Met de invoering van het bouwbesluit 2012 is in combinatie met de wet Milieubeheer, de 
Waterwet, de lozingsbesluiten en de normering NEN 3215 een samenhangend geheel van 
regels ontstaan voor aansluiten en lozingen. Een gemeentelijke aansluitverordening is 
daarmee overbodig. Het is echter wel noodzakelijk de verplichtingen van gemeente en 
rechthebbenden ten aanzien van beheer en onderhoud eenduidig te regelen. 

 

De basis van het beleid blijft het uitgangspunt, dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor 

het goed functioneren van de aansluitleiding.  
 
 
Wijze van totstandkoming van de Rioolverordening Leiderdorp 2015 
De Rioolverordening Leiderdorp 2015 is tot stand gekomen in het kader van de 
samenwerking in de afvalwaterketen binnen het cluster Leidse Regio. In dit cluster werken 
de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten samen met 
het hoogheemraadschap van Rijnland aan optimalisatie van kennis, kwaliteit en kosten op 
het gebied van afvalwater. Een onderwerp waar samenwerking op gezocht en gevonden 
wordt is afstemmen van beleid. Het is in dit kader de bedoeling dat elk van de gemeenten 
deze verordening vaststelt. 
 
Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van voorbeeldverordeningen en 
documentatie van RIONED, bijvoorbeeld Module A2000 Juridische Aspecten Algemeen en 
Module A2100 Aansluiten en Lozen. 
 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 

In artikel 1 worden de begrippen gedefinieerd die cruciaal zijn voor het begrip van deze 

verordening. Voor een schematische toelichting wordt verwezen naar de onderstaande 

figuren. 



  

 
 
Artikel 2  Beheer, Onderhoud, renovatie, vervanging 
Artikel 2 beschrijft wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de 
aansluitleiding en wie de kosten voor zijn rekening neemt.  In de meeste gevallen is de 
gemeente degene die de werkzaamheden aan de perceelaansluitleiding uitvoert en voor 
haar rekening neemt. Indien het echter aannemelijk is dat de werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden en veroorzaakt worden omdat in het particuliere riool onjuist gebruik heeft 
plaatsgevonden, is de rechthebbende of veroorzaker degene die de kosten van de 
werkzaamheden voor zijn rekening neemt.  
 
Wanneer er een verstopping of storing zich voordoet in de aansluitleiding dan moet de 
rechthebbende of gebruiker eerst onderzoek doen in welk deel van de aansluitleiding de 
verstopping of storing zich voordoet.  
De rechthebbende doet dit door de ontstoppingsstuk op te graven. Wanneer bij het open 
maken van de ontstoppingsstuk water in staat dan is de perceelaansluitleiding verstopt en 
moet de gemeente de perceel aansluitleiding reinigen en eventueel de oorzaak van de 
storing verhelpen. Wanneer het ontstopping stuk droog staat dan bevindt de 
verstopping/storing zich op particuliere grond en moet de rechthebbende of gebruiker het 
voor eigen rekening herstellen. Als achteraf vast staat dat de oorzaak van de verstopping in 



  

het particulier riool een gevolg is van het falen van het openbaar riool of de perceel 
aansluitleiding dan heeft de rechthebbende recht op schadevergoeding.  
Als het aannemelijk is dat de verstopping in de perceel aansluitleiding een gevolg is van 
onjuist gebruik door het lozen van afvalstoffen die niet in het riool thuis horen of dat hierdoor 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dan kan de gemeente 
de kosten verhalen op de rechthebbende.  
Indien de rechthebbende verzuimd om de gemeente te waarschuwen, en heeft de gemeente 
de oorzaak voorafgaand aan de verstopping of storing niet vast kunnen stellen dan bestaat 
er geen recht op schadevergoeding. 
 
Wat in ieder geval onder onjuist gebruik wordt verstaan is weergegeven in lid 2. Voorbeelden 
van stoffen die verstoppingen veroorzaken zijn vetten en doekjes. Bij stoffen die het riool 
aantasten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zuren en zand. Het is daarnaast belangrijk 
dat rechthebbenden of gebruikers die aangesloten zijn op een drukriolering geen hemelwater 
en/of drainagewater lozen op de drukriolering. Hierdoor ontstaan storingen in de installatie 
die verholpen moeten worden en ook dan zijn de kosten van herstel voor de rechthebbende 
of veroorzaker. 
 
Wanneer de gemeente de hoogteligging van het aansluitpunt wijzigt moet de rechthebbende 
ervoor zorgen dat de particuliere afvoerleiding hierop kan worden aangesloten. Dit moet op 
een zodanige wijze dat de afvoer vanuit het perceel ongehinderd kan plaatsvinden. De 
kosten die hieraan zijn verbonden blijven voor rekening van de rechthebbende, tenzij het 
aansluitpunt hoger komt te liggen dan de hoogte ten tijde van de aansluiting. Bij een wijziging 
van de kadastrale grens dient de ontstoppingsvoorziening op kosten van de rechthebbende 
verplaatst te worden. 
 
Artikel 3  Storingen 
Wanneer er een verstopping of storing zich voordoet in de aansluitleiding dan moet de 
rechthebbende of gebruiker eerst onderzoek doen in welk deel van de aansluitleiding de 
verstopping of storing zich voordoet.  
De rechthebbende doet dit door de ontstoppingsstuk op te graven. Wanneer bij het open 
maken van de ontstoppingsstuk water in staat dan is de perceelaansluitleiding verstopt en 
moet de gemeente de perceel aansluitleiding reinigen en eventueel de oorzaak van de 
storing verhelpen. Wanneer het ontstoppingstuk droog staat dan bevindt de 
verstopping/storing zich op particuliere grond en moet de rechthebbende of gebruiker het 
voor eigen rekening herstellen. Als achteraf vast staat dat de oorzaak van de verstopping in 
het particulier riool een gevolg is van het falen van het openbaar riool of de perceel 
aansluitleiding dan heeft de rechthebbende recht op schadevergoeding.  
Als het aannemelijk is dat de verstopping in de perceel aansluitleiding een gevolg is van 
onjuist gebruik door het lozen van afvalstoffen die niet in het riool thuis horen of dat hierdoor 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dan kan de gemeente 
de kosten verhalen op de rechthebbende.  
Indien de rechthebbende verzuimd om de gemeente te waarschuwen, en heeft de gemeente 
de oorzaak voorafgaand aan de verstopping of storing niet vast kunnen stellen dan bestaat 
er geen recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 4  (Sloop)werkzaamheden, verwijderen aansluiting 
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over de zorg die de rechthebbende moet betrachten 
bij werkzaamheden op zijn perceel die schade kunnen veroorzaken aan het openbaar riool. 
De zorg richt zich op het treffen van voorzieningen ter voorkoming van verzanding of 
verstopping van de perceel aansluitleiding en / of het openbaar riool. 
Bij sloopwerkzaamheden op het particulier perceel waar de afvoer van afvalwater tijdelijk 
onderbroken wordt, moet de rechthebbende op het aansluitpunt de riolering afblinden of 
afstoppen. Dit aansluitpunt meet de rechthebbende in aan de nieuwe situatie zodat het bij 
het opnieuw in gebruik nemen er van gemakkelijk is terug te vinden. 



  

Lid 3 en 4 regelen de definitieve beëindiging van de aansluiting. De rechthebbende is 
verplicht de gemeente in kennis te stellen van beëindiging van het gebruik van de 
aansluitleiding. In overleg met de gemeente wordt de gehele aansluitleiding verwijderd. De 
riool aansluitvergunning vervalt dan en de kosten voor het verwijderen van de perceel 
aansluitleiding worden in rekening gebracht bij de rechthebbende. 
 
Artikel 5  De aanvraag voor een aansluiting 
Lid 1 bepaalt dat de rechthebbende de vergunning aanvraagt. Om dit te vereenvoudigen, 
moet de aanvraag worden gedaan met een daartoe bestemd formulier. Dit formulier en 
nadere informatie is te vinden op de website van de gemeente www.leiderdorp.nl. 
 
In lid 2 wordt bepaald dat de aanleg van de perceelaansluiting geschiedt door of namens de 
gemeente. 
Er wordt pas aangesloten als de rechthebbende het particulier riool tot aan de perceelgrens 
heeft aangelegd. De technische eisen waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in het 
Bouwbesluit 2012. 
 
Lid 4, 5 en 6 beschrijven hoe met de kosten van de aansluiting wordt omgegaan. Voor 
aanleg van een rioolaansluiting moet door de rechthebbende worden betaald. De kosten 
variëren van geval tot geval. Bij aanvraag wordt door de gemeente in ieder geval de hoogte 
van de aansluitkosten en de manier van uitvoering aan rechthebbende aangegeven. Als de 
rechthebbende daarmee akkoord is en de aansluitkosten heeft betaald, wordt door de 
gemeente de rioolaansluiting gemaakt. Hiermee wordt tussen gemeente en rechthebbende 
een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan.  
 
Omdat bij de graafwerkzaamheden de werkelijke situatie pas bekend wordt en daardoor 
tijdens de uitvoering onvoorziene werkzaamheden kunnen optreden wordt nadat de 
werkzaamheden zijn afgerond op basis van de werkelijke kosten een definitieve afrekening 
gemaakt. Er vindt verrekening met de reeds betaalde kosten plaats. 
 
Artikel 6  Overgangsrecht 
Omdat het denkbaar is dat voor het tot stand brengen van rioolaansluitingen in het verleden 
met perceel eigenaren overeenkomsten zijn gesloten waarin afspraken zijn gemaakt die 
strijd opleveren met deze riool aansluitverordening is het overgangsrecht van toepassing en 
prevaleert in dergelijke situaties het bepaalde in deze overeenkomsten. 
 
In het geval er tegenstrijdigheden ontstaan tussen bepalingen in deze verordening en 
bepalingen in de privaatrechtelijke overeenkomst zoals bedoeld in lid 4, 5 en 6 van artikel 5 
zijn de bepalingen uit de privaatrechtelijke overeenkomst doorslaggevend. 
 
Artikel 7  Citeertitel en Inwerkingtreding 
Spreekt voor zich.  
 

http://www.leiderdorp.nl/


Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 24 april 2015  

Onderwerp:  RBS Verordening rechtspositie 

wethouders 

   

 

 

*Z0041B7ABC5* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 

Z/15/010580/120848 van 19 mei 2015; 

gezien het advies van het Politiek forum van 31 augustus 2015; 

gelet op het bepaalde in artikel artikel 147 van de Gemeentewet en  gelet op de artikelen 22, 

eerste lid, 23, eerste lid, 27a vijfde lid van het Rechtspositiebesluit wethouders; 

 

b e s l u i t: 

Vast te stellen de volgende verordening 

 

Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiderdorp 2014 

 

Hoofdstuk I  Begripsomschrijvingen 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243; 

b. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriele regeling van 20 februari 2004, Stcrt. 

41. 

Hoofdstuk II Voorzieningen voor Wethouders 

 

Artikel 2 Reiskosten woon-werkverkeer 

1. Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders. 

2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-

werkverkeer. 



Pagina 2 van 9  

Registratienr.: Z/15/010580/20853    Agendapunt  

 2015  Raadsbesluit   

3. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze 

gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.  

 

Artikel 3 Zakelijke reiskosten 

1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen 

gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van 

de Regeling rechtspositie wethouders. 

2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze 

gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening. 

 

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis 

1. Als de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden 

de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. 

2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een 

Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.  

 

Artikel 5 Computer  

De wethouder aan wie een computer of een voorziening die aan en computer is gelijkgesteld, 

bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld , tekent 

hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.  

 

Artikel 6  Communicatieapparatuur 

De wethouder aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld 

tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente. 

 

Artikel 7  Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming 

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten 

laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 

a. Reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling 

rechtspositie wethouders, en; 

b. Verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders. 
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Artikel 8  Werkkostenregeling 

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als 

bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en 

verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.  

 

Hoofdstuk III De procedure van declaratie 

Artikel 9  Betaling van vaste vergoedingen 

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op 

grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties 

geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op 

jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders 

anders bepalen. 

 

Artikel 10  Rechtstreekse facturering bij de gemeente 

1. Wethouders dragen ten behoeven van het vergoeden van kosten zorg voor 

rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente. 

2. Verantwoording van de vergoeding door de wethouder vindt plaats door een door het 

college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.  

3. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de 

bepalingen in deze verordening. 

4. Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de gemeentesecretaris of een daartoe 

aangewezen ambtenaar.  

 

Artikel 11  Declaratie van vooruit betaalde kosten 

1. De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding 

van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het 

college vastgesteld formulier. 

2. Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling c.q. de datum van de 

gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door de wethouder en ter goedkeuring 

ingediend bij de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder 

bijvoeging van de bewijsstukken.  
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Hoofdstuk IV  Citeertitel en inwerkingtreding 

Artikel 12  Intrekking oude regeling 

De Verordening Vergoeding Reiskosten en Kinderopvang Wethouders 2006 zoals laatstelijk 

vastgesteld op 6 februari 2006 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding. 

 

Artikel 13 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2014. 

 

Artikel 14  Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders gemeente 

Leiderdorp 2014. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 7 september 2015, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting 

 

ALGEMEEN 

Wettelijke regelingen 
De regeling van de rechtspositie  van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke 

commissies vindt op drie of vier niveaus plaats, te weten bij wet, algemene maatregel van 

bestuur (AMvB), ministeriële regeling (alleen wethouders) en gemeentelijke verordening. 

Wettelijk is voor wethouders in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) de 

uitkering na aftreden en het pensioen geregeld. In de Gemeentewet is aangegeven dat de 

nadere invulling van de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden moet worden 

geregeld bij of krachtens de wet (AMvB en ministeriële regeling). Daartoe zijn tot stand 

gekomen het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden. In een ministeriële regeling, de Regeling rechtspositie wethouders, zijn 

sommige vergoedingen nader uitgewerkt In deze wetten en nadere regelgeving zijn alle voor 

de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, zoals de 

hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, is in de 

rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in dwingendrechtelijke bepalingen.  

De vergoedingen en regelingen voor raads- en commissieleden en wethouders die bij of 

krachtens de wet (lees Gemeentewet, rechtspositiebesluit of regeling) dwingendrechtelijk 

geregeld zijn, zijn niet opgenomen in deze verordening. Dit betreft de vergoedingen voor: 

1. De onkostenvergoedingen voor raadsleden en wethouders 

2. De toelage voor fractievoorzitters, leden van de vertrouwenscommissie, leden van de 

rekenkamerfunctie bedoeld in artikel 81oa Gemeentewet, dan wel van 

onderzoekscommissie zoals bedoeld in artikel 115a, derde lid Gemeentewet 

3. De compensatiemaatregelen voor raads- en commissieleden als zij een WW, BOO of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben 

4. De verstrekking van een computer 

5. De voorziening bij ziekte en dienstongeval 

6. De vergoeding voor de waarneming van het voorzitterschap van de gemeenteraad 

7. De voorziening bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 

8. De tegemoetkoming in de ziektekosten 

9. Voorzieningen voor raads- en commissieleden en wethouders met fysieke beperking 

10. De bezoldiging van wethouders 

 
Hoofdlijnen gemeentelijke verordening 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van wethouders. De 

grondslag hiervoor is te vinden in de Gemeentewet en genoemde rechtspositiebesluiten. Buiten 

hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend genieten wethouders als zodanig geen 

inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de gemeente (artikel 44 van de 

Gemeentewet). Dit betekent dat de rechtspositionele aanspraken voor zittende wethouders 

uitsluitend te vinden zijn in respectievelijk de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit 
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wethouders, de Regeling rechtspositie wethouders en de plaatselijke Verordening rechtspositie 

wethouders. Gewezen wethouders ontlenen hun aanspraak op een ontslaguitkering en 

pensioen aan de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. 

De verordening bevat bepalingen inzake: 

- reis- en verblijfkosten van wethouders, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 

woon- werkverkeer en zakelijke reizen (artikelen 2 en 3); 

- reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige 

wethouder (artikel 7); 

- beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur aan wethouders (artikel 

5)  

- de procedure van declareren (artikelen 10 en 11); 

- Artikelen in verband met de juiste fiscale behandeling (artikel 8). 

 

De arbeidsverhouding van de wethouder 

Wethouders zijn ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde bestuurders in openbare dienst 

aangesteld en vallen onder de werking van die wet. Echter de bepalingen over het materiële 

ambtenarenrecht uit de Ambtenarenwet zijn niet van toepassing op wethouders. Hun 

rechtspositie wordt zoals hiervoor is aangegeven, beheerst door specifieke wet- en 

regelgeving. De aanstelling in openbare dienst houdt voor de toepassing van de fiscale 

wetgeving in dat sprake is van een arbeidsverhouding die als dienstbetrekking wordt 

aangemerkt. Dit betekent dat wethouders direct onder de werking van de Wet op de 

loonbelasting vallen. Wethouders vallen niet onder de werking van de Ziektewet, 

Werkloosheidswet en WIA. Evenmin geldt voor hen de pensioenvoorziening bij het ABP. De 

uitkering na aftreden en ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn voor wethouders geregeld 

in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).  

Vergoedingensystematiek 

Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen inkomen hoeven 

aan te spreken. Een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang. Waar er 

functionele uitgaven zijn, verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met een 

financieringswijze waarin de bestuurder deze uit eigen middelen vooruit betaalt en de 

gemeente ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke middelen moeten zo veel mogelijk 

gescheiden worden gehouden. Vanuit de overweging heeft het de voorkeur de kosten direct in 

rekening te brengen bij de gemeente. Aan de mogelijkheid om zo nodig declaraties in te dienen 

zal echter behoefte blijven bestaan.  

Controle en verantwoording 

Voor de bestuurlijke uitgaven is –net als voor de besteding van alle andere publieke middelen- 

transparantie van groot belang. Daartoe dienen enerzijds inzichtelijke regels en richtlijnen die 

voor het vergoedingen- en voorzieningenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke 

verantwoording van het daadwerkelijk gebruik. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er 

onnodige discussies plaatsvinden omtrent het gebruik van onkostenregelingen of 

voorzieningen door gemeentebestuurders en over de eventueel verschuldigde belasting.  
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Dat is ook in het belang van de bestuurder omdat zij hun functie moeten kunnen uitoefenen 

zonder te worden gehinderd door onzekerheden omtrent de financiering van de functionele 

uitgaven. Daartoe is vereist dat er een zodanig sluitende financiële en administratieve 

organisatie is ingericht dat er vertrouwen kan bestaan omtrent de juistheid en rechtmatigheid 

van de uitgaven.  

In hoofdstuk III is in verband hiermee, in aanvulling op de in de beheers- en 

controleverordening vastgestelde regels, een aantal belangrijke procedures vastgelegd over 

rechtstreekse facturering van functionele uitgaven en declaraties van vooruitbetaalde kosten. 

Daarnaast zijn in de bruikleenovereenkomsten heldere afspraken vastgelegd over het gebruik 

van computer- en communicatieapparatuur die beschikbaar wordt gesteld voor de uitoefening 

van de politieke functie. In aanvulling hierop is een gedragscode ontwikkeld waarin nadere 

gedragsregels zijn vastgelegd.  

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2 en 3 Reiskosten woon-werk en zakelijke reiskosten 

Voor wethouders is in artikel 2 een belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer 

geregeld overeenkomstig de bepalingen bij en krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders 

en de Regeling rechtspositie wethouders. 

Op grond van artikel 3 worden zakelijke reiskosten vergoed overeenkomstig de bepalingen bij 

en krachtens het Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtpositie wethouders. 

Bij gebruik van een eigen personenauto voor dienstreizen ontvangen wethouders een bedrag 

van € 0,28 per kilometer (zie artikel 4, onderdeel b, en artikel 5a, onder 1, van de Regeling 

rechtspositie wethouders). De hoogte van deze vergoeding is geënt op de ‘hoge’ 

kilometervergoeding die geldt voor het rijkspersoneel op grond van het Reisbesluit en Regeling 

binnenland. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de regeling wordt onder openbaar vervoer 

voor dienstreizen wel verstaan een veerpont of een veerboot. Tol- en parkeerkosten worden 

niet genoemd in de regeling en mogen daarom op grond van artikel 44 lid 3 Gemeentewet niet 

vergoed worden. 

Verblijfkosten zijn zakelijk gebruikte maaltijden en kosten voor overnachting en geen 

parkeerkosten.  

 

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis 

Wethouders maken wel eens in het gemeentelijk belang excursies of reizen naar het 

buitenland. Hiervoor moet de gemeenteraad expliciet toestemming verlenen. De reis of 

excursie wordt in alle gevallen door of vanwege de gemeente georganiseerd. 

Bij buitenlandse dienstreizen in het gemeentelijk belang kunnen aan de wethouder de in 

redelijkheid gemaakte werkelijke reis- en verblijfkosten worden vergoed. De tarieven in het voor 

het rijkspersoneel geldende Reisbesluit buitenland zijn daarbij richtsnoer.  
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Artikel 5 Computer  

In het Rechtspositiebesluit wethouders is geregeld dat de wethouder van de gemeente een 

computer in bruikleen krijgt verstrekt of een vergoeding ontvangt voor de aanschaf of het 

gebruik van zijn eigen computer. De vergoeding is daarom niet in strijd met artikel 99 van de 

Gemeentewet. Deze aanspraken kunnen echter alleen worden verstrekt wanneer dat is 

vastgelegd in een verordening. De vergoeding voor (het gebruik van) een eigen pc is belast. De 

belastingheffing mag niet worden gecompenseerd.  

Een onbelaste vergoeding is alleen toegestaan wanneer het gebruik voor 90% zakelijk is. Stijgt 

het gebruik voor privédoeleinden uit boven de 10% dan wordt dat gebruik belast door jaarlijks 

over 1/3 van de aanschafwaarde van de pc en de bijbehorende ter beschikking gestelde 

apparatuur belasting te heffen. Daarbij maakt het niet uit of het om een desktop-computer, een 

laptop, pocket-pc, een mini-notebook of een tabletcomputer gaat. 

De randapparatuur kan bestaan uit een printer of een docking station. De randapparatuur moet 

voor het werk functioneel zijn en kan niet zelfstandig gebruikt worden. 

Voor een onderscheid tussen communicatiemiddelen en computers wordt verwezen naar de 

site van de belastingdienst. Op basis van het aantal inches bepaalt de belastingdienst of de 

apparatuur wordt aangemerkt als computer of als communicatiemiddel.  

 

Artikel 6 Communicatieapparatuur 

Vergoeding of verstrekkingen van een mobiele telefoon (dit zal de meest gebruikte 

communicatieapparatuur zijn) zijn geheel onbelast als het zakelijk gebruik meer dan 10% 

bedraagt. 

 

Artikel 7 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten 

Ook personen van buiten de gemeenteraad kunnen tot wethouder worden benoemd. Dat 

kunnen ook personen zijn die niet in de gemeente zelf wonen. Die zijn op grond van de 

Gemeentewet verplicht om te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn geworden. 

In artikel 7 is geregeld dat zij bij verhuizing naar de gemeente in aanmerking komen voor en 

verhuiskostenvergoeding en eventueel voor vergoeding van reis- en pensionkosten in 

afwachting van de verhuizing, volgens de bepalingen in artikel 1 en 2 van de Regeling 

Rechtspositie Wethouders. De vergoedingen zijn onbelast. 

 

Artikel 8 Werkkostenregeling 

In verband met de werkkostenregeling moeten een aantal netto-vergoedingen en 

verstrekkingen door de gemeente aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel. Anders 

worden deze door de belastingdienst als loon gezien en moet hierover belasting worden 

ingehouden. Ook de vergoedingen en verstrekkingen die door de belastingdienst gezien 
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worden als gerichte vrijstelling of voor nihil waardering in aanmerking komen moeten in eerste 

instantie wel aangewezen worden. In een later stadium wordt dan (in de financiële 

administratie) aangegeven dat dit gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen betreft.  

 

Artikelen 9 en 10 De procedure van declaratie 

In de verordening zijn de drie wijzen van betaling aangegeven. Ook is aangegeven in welke 

gevallen welke betalingswijze aan de orde is en welke procedurevoorschriften in achtgenomen 

moeten worden. Hierbij gaat de voorkeur uit naar rechtstreeks facturering bij de gemeente, en 

daarna declaratie van vooruitbetaalde kosten, waarbij de laatste afhankelijk is van de situatie.  
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 10 februari 2015  

Onderwerp:  RVS Verordening rechtspositie 

wethouders 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0041B4A4A0* 
 

Beslispunten 

1. Vaststellen onderstaande de “Verordening rechtspositie wethouders Leiderdorp 2014”; 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 juli 2014 is een gewijzigd Rechtspositiebesluit Wethouders in werking 

getreden. Het gevolg van de wijzigingen in het Rechtspositiebesluit is dat de 

Verordening rechtspositie wethouders niet langer aansluit bij het rechtspositiebesluit 

en als om die reden aangepast dient te worden. Voor Leiderdorp geldt dat eigenlijk 

alleen de vergoeding van reiskosten en de vergoeding van kinderopvang bij 

verordening is geregeld. In de bijgevoegde verordening wordt de rechtspositie van 

de wethouders uitputtender geregeld.  

1.b Voorgeschiedenis 

De wetgever heeft landelijk niveau de Rechtspositiebesluiten voor politieke 

ambtsdragers aangepast. Dit is gebeurd met het doel om zoveel mogelijk 

verplichtend vast te stellen wat de regels zijn voor toekenning aan vergoedingen, 

tegemoetkoming en rechtspositionele voorzieningen en dit niet langer lokaal te laten 

bepalen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Niet van toepassing. 

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van een integrale Verordening rechtspositie wethouders gemeente 

Leiderdorp 2014 naar aanleiding van wijzigingen in het Rechtspositiebesluit wethouders. 
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3 Argumenten 

Het Rechtspositiebesluit wethouders is gewijzigd met het doel om zoveel mogelijk 

verplichtend vast te stellen wat de regels zijn voor toekenning aan vergoedingen, 

tegemoetkoming en rechtspositionele voorzieningen voor wethouders.  

De Verordening Vergoeding Reiskosten en Kinderopvang Wethouders 2006 van 6 februari 

2006 dient als gevolg van het vaststellen van onderstaande verordening te worden 

ingetrokken.   

De meest relevante wijzigingen in het rechtspositiebesluit zijn hieronder kort samengevat 

en aangegeven. Het rechtspositiebesluit is de basis voor de voorliggende verordening. Er 

moet naast het rechtspositiebesluit door uw raad een verordening worden vastgesteld 

aangezien het aan uw raad is om bepalingen vast te stellen op onder meer het gebied van 

het verstrekken van computers en communicatiemiddelen. 

 

Onkostenvergoeding 

Per beroepsgroep geldt nu een onkostenvergoeding ter hoogte van een bepaald vast 

bedrag. Achtergrond hierbij is dat bij vergelijkbare functies het veelal om dezelfde kosten-

componenten gaat. Een krantenabonnement is bijvoorbeeld overal in Nederland even 

duur. Bovendien blijken de onkostensoorten waarvoor de vergoeding is bedoeld, vrij snel 

te wisselen qua grootte en belang. Dit laat echter onverlet dat voor de onkostenvergoeding 

voor wethouders blijft gelden dat deze wordt toegekend naar rato van de tijdsbestedings-

norm. Voor de wethouders wordt de onkostenvergoeding € 345 netto per maand. 

 

Vergoeding scholingskosten 

In artikel 28b, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is expliciet bepaald dat 

de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan 

cursussen en congressen voor rekening van de gemeente komen.  

 

Voorzieningen in verband met ziekte en schade als gevolg van de uitoefening van het 

ambt 

Per 1 juli 2014 is in het Rechtspositiebesluit omschreven wat wordt verstaan onder een 

ziekte die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de uitoefening van de aan het ambt 

verbonden werkzaamheden, wat een dienstongeval is en welke schade daarvan voor 

vergoeding in aanmerking komt. De politieke ambtsdrager moet zijn getroffen uit hoofde 
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van zijn functie. De aanspraak op deze voorziening is vastgelegd in artikel 20 van het 

Rechtspositiebesluit wethouders. 

 

 

Vergoeding veiligheidsmaatregelen 

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met bedreiging en geweld. De veilig-

heidsmaatregelen voor college-, raads-, en commissieleden komen ten laste van de 

gemeente of –afhankelijk van de aard van voorziening- ten laste van landelijke instanties. 

In artikel 21a van het Rechtspositiebesluit wethouders is per 1 juli 2014 uitdrukkelijk 

bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor kosten van voorzieningen ten behoeve 

van de politieke ambtsdrager, welke in het ‘Stelsel Bewaken en Beveiligen’ worden 

aangemerkt als werkgeverskosten, zijnde kosten voor de gemeente.  

 

Vergoeding contributie beroepsverenigingen 

Voor de politieke ambtsdragers is een grondslag geïntroduceerd waardoor in voorkomend 

geval de contributie van de beroepsvereniging door de gemeente aan hem of haar worden 

vergoed. De formulering is algemeen; niet een opsomming van de huidige verenigingen. 

De grondslag voor de vergoeding van contributie beroepsverenigingen is opgenomen in 

artikel 28b van het Rechtspositiebesluit wethouders. 

 

Verrekeningsplicht bij neveninkomsten 

Sinds 10 maart 2010 kennen voltijds politieke ambtsdragers tijdens de ambtsvervulling de 

plicht tot verrekening van hun neveninkomsten (artikel 44 Gemeentewet). Het gaat voor 

gemeenten om de Kroonbenoemde burgemeester en fulltime wethouders. Verrekening van 

neveninkomsten vindt in principe eenmalig en na afloop van het jaar plaats. Het is mogelijk 

gemaakt dat betrokkene zelf een verzoek doet om zijn of haar neveninkomsten in enig jaar 

alvast te laten korten op de bezoldiging, waardoor terugbetaling in termijnen kan plaats-

vinden (artikel 4b Rechtspositiebesluit wethouders). 

 

Aspecten werkkostenregeling 

In artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald welke vergoedingen als 

eindheffingsbestanddeel moeten worden aangemerkt. 
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Intrekken Verordening Vergoeding Reiskosten en Kinderopvang Wethouders 2006  

Bepalingen omtrent de vergoeding van reiskosten zijn opgenomen in de voorliggende 

verordening. De vergoeding voor kinderopvang is een voorziening die wordt geregeld via 

de Belastingdienst en niet meer direct via de werkgever. Deze komt dus ook niet terug in 

de voorliggende verordening. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiderdorp 2014 
Z/15/010580/20853 

2. Verordening vergoeding reiskosten en kinderopvang wethouders 2006 
Z/15/010580/27311 

3. Circulaires van Min. BiZa van 27 juni 2014 kenmerk 2014-324021 en 13 oktober 2014 
kenmerk 2014 57085 Z/15/010580/010580 
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