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WOORD VOORAF

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

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

Oordeel college
Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2015 goed op schema ligt. Zoals u ook in de
samenvatting kunt zien staan vele subprogramma's op groen. Slechts een enkel programma is oranje of rood. Deze oranje en
rode onderdelen leiden vooralsnog niet, tot het bijstellen van de plannen.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
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SAMENVATTING

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

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

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

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

Subprogramma

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

1C Jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld ±

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

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1F Onderwijshuisvesting Doelen ± Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

2A Algemene bijstand Doelen ± Activiteiten ± Geld –

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

2C Vreemdelingenbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld –

Subprogramma

3A Kunst en Cultuur Doelen √ Activiteiten √ Geld √

3B Sport Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

4A Verkeer en vervoer Doelen √ Activiteiten – Geld √

4B Water Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

4D Openbaar groen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4E Speelplaatsen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4F Riolering Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4G Reiniging Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5B Woonbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5C Economische zaken Doelen √ Activiteiten √ Geld √

5D Milieu Doelen √ Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

6A Algemene regionale samenwerking Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

6D Brandweer en rampenbestrijding Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen √ Activiteiten ± Geld √

7B Grondontwikkeling Centrumplan Doelen – Activiteiten ± Geld √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen ± Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ Activiteiten √ Geld √
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De stoplichten met een indicatie rood en oranje worden hier extra toegelicht

Programma 1C Jeugdbeleid
Geld; de volledige subsidie is in het eerste kwartaal betaald.

Programma 1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
Geld; de volledige subsidie is in het eerste kwartaal betaald. Vooralsnog zijn de kosten binnen de begroting en gaat de betaling
voor jeugdhulp maandelijks volgens afspraak. Er is een risico binnen het budget PGB jeugd. Een deel hiervan kunnen we dekken
uit het regionale verzekeringsmodel. Voor het overige deel is een resultaatbestemming aangevraagd. Binnen programma 1D
zijn nieuwe producten geopend ivm de nieuwe werkzaamheden voor de transitie Jeugd. De producten worden conform BBV
opgenomen in de productbegroting.

Programma 1F Onderwijshuisvesting
Doelen; door gebrek aan urgentie voor het actualiseren van het Integraal huisvestingsplan (IHP), is hier nog niet mee begonnen.
Besluitvorming over renovatie Voorhof heeft enige vertraging opgelopen.
Activiteiten; de activiteiten m.b.t. tot het IHP hebben nog niet plaatsgevonden, aangezien de nieuwe prioritering in de
werkzaamheden er toe heeft geleid dat deze activiteiten in het laatste kwartaal van 2015 zullen plaatsvinden.

Programma 2A Algemene Bijstand
Doelen; de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking en een loonwaarde lager dan 100% komt nog niet voldoende uit de
verf. Nu de Participatiewet in werking is getreden lopen we in de praktijk tegen een aantal knelpunten aan. Er wordt hard gewerkt
om die weg te nemen, waardoor de verwachting is dat in de loop van het jaar de eerste klanten geplaatst kunnen worden. Dat
aantal zal, zoals vermeld, wel lager zijn dan het te optimistisch ingeschatte aantal van 20.
Activiteiten; vooral het Werkbedrijf functioneert momenteel niet naar behoren. Het heeft lang geduurd voordat vaste
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zijn toegetreden. In de tweede helft van het jaar verwachten wij een
verbetering en versnelling te zien. Mede als gevolg van voornoemde problematiek blijft de inzet van de instrumenten
loonkostensubsidie en beschut nieuw eveneens achter. Ook hier verwachting wij in de loop van het jaar een verbetering.
Geld; de kosten van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) Werk en Inkomen bedragen € 1.115.000 en liggen
daarmee substantieel hoger dan de afgelopen twee jaar. De stijging van de kosten is verklaarbaar door de toename van het
aantal klanten, de door PinkRoccade opgelegde hogere tarieven voor het ict-systeem, de groei van de schuldhulpverlening en
de indexering. Binnen de begroting is een bedrag van € 956.000 beschikbaar. Het tekort komt daarmee uit op € 159.000, dit
bedrag is meegenomen in de begrotingswijziging. Begin 2015 ontvingen we met vertraging de nacalculatie DVO 2013. De kosten
liggen € 92.810 hoger dan vooraf begroot en beschikbaar. Deze kosten zijn in 2015 geboekt. Ook de nacalculatie over 2014 zal
ongunstig uitpakken. Deze tegenvallers zullen, wanneer bekend, worden meegenomen in de 2de bestuursrapportage 2015.

Programma 2C Vreemdelingenbeleid
Activiteiten; de huisvestingstaakstelling is gestegen van 26 personen in 2014 naar 46 in 2015. Het beschikbare bedrag in de
begroting is te laag om de aan Leiderdorp toegewezen statushouders te huisvesten en maatschappelijke begeleiding te bieden.
Zonder extra middelen kunnen we niet voldoen aan de taakstelling.
Geld; de kosten voor maatschappelijke begeleiding van vreemdelingen vallen veel hoger uit als gevolg van de verhoogde
huisvestingstaakstelling. Binnen de begroting is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 40.593. Daarnaast ontvangen
we een Rijksbijdrage van circa € 23.000, eveneens voor maatschappelijke begeleiding. Bij het volledig realiseren van
de huisvestingstaakstelling bedragen de kosten voor maatschappelijke begeleiding in 2015 naar schatting € 115.000.
Het geschatte tekort komt daarmee uit op € 51.000. Daarnaast wordt de subsidie voor de taakstelling huisvesting
statushouders uit de Dienstverleningsovereenkomst met Leiden gehaald en toegevoegd aan de bestaande subsidierelatie met
Vluchtelingenwerk ZHN. Hiervoor is geen budget meegekomen. De verwachte kosten voor de werkzaamheden ten aanzien van
de huisvestingstaakstelling bedragen € 12.000. Het totale tekort op het onderdeel huisvesting en maatschappelijke begeleiding
van statushouders bedraagt derhalve € 63.000.

Programma 4A Verkeer en vervoer
Activiteiten; de herinrichting van enkele wegen is door omstandigheden doorgeschoven en wordt niet meer in 2015 gerealiseerd.
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Programma 5A Ruimtelijke ordening
Activiteiten; een aantal activiteiten is vanwege andere urgente werkzaamheden later of nog niet opgestart. De verwachting
bestaat dat we die nog wel kunnen uitvoeren.

Programma 5B Woonbeleid
Activiteiten; enkele activiteiten zijn afhankelijk van derden waardoor ze nog niet gestart konden worden of vertraagd zijn. Wij
verwachten deze activiteiten nog wel dit jaar te kunnen uitvoeren.

Programma 5D Milieu
Activiteiten; enkele activiteiten zijn door andere urgente zaken vertraagd. We verwachten deze met extra inspanning nog wel
later dit jaar uit te voeren.

Programma 7A Grondontwikkeling algemeen
Activiteiten; enkele activiteiten zijn afhankelijk van derden waardoor ze nog niet gestart of vertraagd zijn. Wij verwachten deze
activiteiten nog wel dit jaar uit te kunnen voeren.

Programma 7B Grondontwikkeling Centrumplan
Doelen; dit doel is rood omdat de plannen van Wereldhave vertraagd zijn en het winkelareaal in de Winkelhof daardoor niet in
2015 vergroot is.
Activiteiten; enkele activiteiten zijn afhankelijk van derden waardoor ze nog niet gestart of vertraagd zijn. Wij verwachten deze
activiteiten later dit jaar wel uit te voeren.

Programma 7C Grondontwikkeling W4
Doelen; het in ontwikkeling brengen van de werklocatie Bospoort in het plangebied W4 lijkt voor 2015 vooralsnog niet haalbaar.
Activiteiten; de uitvoering van de activiteiten is sterk afhankelijk van derden. Wij verwachten deze activiteiten later dit jaar nog
wel uit te voeren.
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PROGRAMMA'S

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

De doelen en activiteiten van de primitieve begroting zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage.
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Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Subprogramma

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

1C Jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld ±

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

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1F Onderwijshuisvesting Doelen ± Activiteiten ± Geld √

1A Lokale gezondheidszorg

Inleiding

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van preventieve activiteiten een
gezondere fysieke en sociale leefomgeving voor burgers te creëren. Hierbij willen wij bij onze burgers een gezondere levensstijl
stimuleren.

In mei 2013 is voor de periode 2013-2016 nieuw lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. De komende jaren richten we ons op de
speerpunten alcohol-, roken-, depressie-, overgewicht- en eenzaamheidspreventie en bewegen. Het gezondheidsbeleid richt zich
op een drietal groepen: kinderen en jongeren, mensen met een laag sociaal economische status en (kwetsbare) ouderen.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

1. Bevorderen van afstemming en samenwerking
tussen organisaties.

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

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

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

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

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

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

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

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

De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen
lesprogramma's en sluiten aan bij landelijk campagnes voor voorlichting aan
ouders en jeugdigen. De GGD heeft onderzoek gedaan naar de verbinding van
bewegingsonderwijs en het bereiken van moeilijke doelgroepen. Zij hebben de
gemeente geadviseerd de buurtsportcoach hiervoor in te zetten.
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Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Organiseren van platformbijeenkomsten voor
betrokken organisaties.

Nee In de eerste periode 2015 is nog geen platformbijeenkomst
georganiseerd.

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

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

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

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

2.3 Uitvoering Preventie en Handhavingsplan
Alcohol.

Nee Er zijn diverse brieven verstuurd naar ouders van kinderen die in
de openbare ruimte gesignaleerd worden met alcohol. Toezicht
en bewustwording bij jeugdigen en ouders krijgt het gehele jaar
aandacht.

3.1 In lokale media wordt aangesloten bij landelijke
campagnes.

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

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

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

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

Nee Dit punt wordt in 2015 nog opgepakt en uitgewerkt.

4.3 Regelmatig aandacht in lokale media voor
eenzaamheid en depressie.

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

5.1 Aandacht besteden aan het sport en
beweegaanbod.

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

5.2 Sport en beweegactiviteiten aanbieden in
Schansen en Dreven.

Ja In de eerste periode is nog geen beweegactiviteit uitgevoerd in de
Schansen en Dreven. Met SCW en Pluspunt is afgesproken dat zij
één keer per jaar in dit gebied een beweegactiviteit uitvoeren.

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

Inleiding

Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht te
participeren in de samenleving. Mensen die dit niet op eigen kracht of met behulp van het sociaal netwerk kunnen, moeten -al
dan niet tijdelijk- kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. De ondersteuning zal meer dan in het verleden "maatwerk"
worden. Niet 'de beperking' van iemand is het uitgangspunt voor ondersteuning, maar 'wat kan iemand nog zelf' eventueel met
behulp van haar/zijn sociale omgeving.

Uitbreiding Wmo in 2015
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente binnen de Wmo nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk overgedragen
(decentralisatie). De Wmo wordt uitgebreid met begeleiding (zowel groepsbegeleiding als individueel), beschermd wonen,
kortdurend verblijf, anonieme hulplijn en cliëntenondersteuning. De decentralisatie van de rijkstaken naar de Wmo gaat gepaard
met bezuinigingen. Om deze op te vangen wordt de komende jaren ingezet op vernieuwing en innovatie van de Wmo. In de
beleidsnotitie 'Invoering Wmo 2015, van transitie naar transformatie' zijn de aanpassingen op het bestaande Wmo beleid
beschreven. Bij de vormgeving van de nieuwe taken werken we nauw samen met de gemeenten Leiden, Zoeterwoude en
Oegstgeest.

De decentralisatie binnen de Wmo wordt gelijktijdig met de decentralisatie van de jeugdwet (zie1D) en de participatiewet (zie
2A) uitgevoerd (3 decentralisaties -3D-). In verband met deze grote veranderingen zijn de risico's voor onze gemeente in kaart
gebracht. Over de risicoanalyse en meer specifieke informatie over de drie decentralisatie kunt u meer lezen in paragraaf 10.

De uitvoering van de Wmo geven wij vorm in een viertal beleidsprogramma’s.
1. Samenleven in buurt of wijk
2. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
3. Meedoen makkelijker maken
4. Een vangnet voor iedereen

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

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

Door de mantelzorgorganisaties worden veel mantelzorgers ondersteund. Bij de
introductie van de mantelzorgpas (voor de zomer) zal het aantal mantelzorgers
in Leiderdorp beter bekend worden. Ook wordt bij de wijkenquête die in
Leiderdorp zal worden afgenomen gemeten hoe bekend men is met het
mantelzorgsteunpunt. De vrijwilligers worden door diverse activiteiten vanuit
Idoe ondersteund. Binnenkort vindt een nieuwe beursvloer (11 juni) plaats.

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

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

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

Centrum gemeente Leiden heeft de contracten voor Beschermd wonen gesloten
en de toegang voor alle gemeenten vormgegeven. Rondom continuering van de
inloopfunctie GGZ zijn binnen Holland Rijnland afspraken gemaakt. Afspraken
voor de toekomst worden verder uitgewerkt. Overige activiteiten/afspraken
op het terrein van de OGGZ en maatschappelijk opvang (regionaal Kompas)
worden gecontinueerd.
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Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

1.2 Budgetten beschikbaar stellen voor wijk- en/of
buurtinitiatieven

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

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

2.2 Extra aandacht specifieke mantelzorggroep Ja Het komende jaar wordt extra aandacht besteed aan
werkende mantelzorgers. Met name werkgevers worden
geïnformeerd op welke wijze zij een werknemer die
mantelzorg verleend kunnen ondersteunen.

2.3 Uitwerken voorstel mantelzorgwaardering Ja/Nee Vanaf het tweede helft van het jaar kunnen alle
mantelzorgers in Leiderdorp gebruik gaan maken van
de mantelzorgpas. Hiermee kunnen mantelzorgers
korting krijgen bij diverse winkels en organisaties. Met de
mantelzorgorganisaties wordt verder gekeken op welke
wijze de informele ondersteuning (bijvoorbeeld tijdelijke
vervanging van mantelzorger door een vrijwilliger) van
mantelzorgers verder ondersteund kan worden.

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

2.5 Deskundigheidsbevordering door cursusaanbod voor
vrijwilligers

Ja Idoe verzorgt ieder jaar een scala aan cursussen en
trainingen waar vrijwilligers vanuit Leiderdorp gebruik van
kunnen maken.

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

2.7 Organiseren van de beursvloer Nee De voorbereidingen van de Beursvloer (11juni) zijn in volle
gang.

3.1 Verstrekken van individuele maatwerkvoorzieningen Nee Voor alle maatwerkvoorzieningen zijn met
diverse aanbieders contracten afgesloten. Voor
maatwerkvoorzieningen zoals; hulp bij het huishouden,
begeleiding e.d. is dit samen met de aanbieders
vormgegeven binnen het bestuurlijk contracteren. Binnen
alle contracten kan de continuïteit van de ondersteuning
aan alle inwoners van Leiderdorp gewaarborgd worden.
Op enkele onderdelen van de nieuwe taken binnen de
Wmo worden nog afspraken uitgewerkt met de aanbieders.
Hier betreft zaken zoals: casemanagement dementie,
persoonlijke verzorging binnen de Wmo en kortdurend
verblijf.

3.2 Versterken en behouden algemene voorzieningen Nee Het versterken, verbeteren en behouden van de algemene
voorzieningen zullen naar aanleiding van de transitie
aan verandering onderhevig zijn. Voorbeeld hiervan is de
algemene voorziening Hulp bij het huishouden. Door meer
ondersteuning vanuit de algemene voorzieningen te willen
verlenen zullen organisaties hierop innoveren.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

3.3 Doorontwikkelen Sociaal Team Leiderdorp(STL) Nee Het STL is vanaf januari operationeel. De startfase gaat
met flink wat kinderziekten gepaard. Deze hebben te
maken met de ICT, personele bezetting, toename aantal
aanvragen, huisvesting e.d. Er wordt hard gewerkt aan het
verbeteren van de situatie.

3.4 Opstellen nieuwe agenda wonen en zorg Nee In de subregio Leiden is in een brainstormsessie
geÏnventariseerd welke veranderingen van de Transitie
Wmo van invloed kunnen zijn op het thema wonen en zorg.
Enkele onderdelen zullen nader worden verkend.

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

4.1 Uitvoeren regionale beleidsvisie huiselijk geweld Nee De regionale uitvoering van de beleidsvisie huiselijk geweld
en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau Hollands
Midden. Rolverdeling en kosten tussen centrumgemeente
en regiogemeenten wordt momenteel nader uitgewerkt.

4.2 Continueren gemeentelijke bijdrage preventieve OGGZ Ja De gemeenschappelijke regeling OGGZ wordt
gecontinueerd. Naar aanleiding van de transitie wordt
gekeken of de inloopfunctie psychiatrie opgenomen kan
worden in de gemeenschappelijke regeling.

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

4.4 Onderzoek naar bijdrage Regionaal Kompas Nee Leiderdorp heeft aangegeven een onderzoek te willen
doen naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren
in het huisvesten van dak- en thuislozen. Dit is een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die in de nieuwe
Wmo nogmaals nadrukkelijker is benoemd. Er wordt i.s.m.
Leiden een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd om
de mogelijkheden verder te verkennen. Gekeken wordt of
Oegstgeest en Zoeterwoude ook kunnen aansluiten.

4.5 Gemeentelijke bijdrage anonieme hulplijn Ja De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de landelijke
afspraken die de VNG met Sensoor heeft gemaakt.
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1C Jeugdbeleid

Inleiding

Wij willen ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor jongeren in de vrije tijd. Door het stimuleren van deelname aan
vrijetijdsactiviteiten en het door jongeren zelf laten organiseren van activiteiten, willen wij de participatie vergroten. Het is
daarombelangrijk om een gevarieerd aanbod aan zinvolle vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp te behouden.De
doelen in dit subprogramma komen uit de nota Jeugd, vrije tijd en participatie 2012-2016 en hebben een nauwe relatie met
de subprogramma’s: lokale gezondheidszorg, Wmo, jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid,
sport. Het is daarom belangrijk om een gevarieerd aanbod aan zinvolle vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp te
behouden.

De doelen in dit subprogramma komen uit de nota Jeugd, vrije tijd en participatie 2012-2016 en hebben een nauwe relatie met
desubprogramma’s: lokale gezondheidszorg, Wmo, jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid,
sport.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

1. Het percentage1 Leiderdorpse jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar dat deelneemt aan activiteiten georganiseerd door
maatschappelijke organisaties in stand houden.

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

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

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

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

Deze rapportageperiode is geen voortgang te melden.

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

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

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

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

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

Nee In deze rapportageperiode hebben nog geen jongeren als
vrijwilliger aan het organiseren van activiteiten bijgedragen. Wel
zijn er 9 bijeenkomsten Vrijwilligers Dwars geweest, hebben 2
jongerenoverleggen plaats gevonden .

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

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

Het trendteam continueren. Nee Er zijn 4 bijeenkomsten met het Trendteam geweest. Loopt tot het
einde van dit schooljaar.

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

Nee Een jeugddebat of dialoog waarbij jongeren een rol hebben in de
organisatie heeft deze rapportageperiode niet plaats gevonden.
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1D Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid

Inleiding

De verantwoordelijkheid voor en financiering van vrijwel alle jeugdhulp ligt vanaf 1 januari 2015 bij gemeenten. De gemeente
is hierdoor inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de jeugdzorg die tot 31 december 2014 onder
het Rijk, de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) viel. De transitie
jeugdhulp is een van de drie decentralisaties (3D's) die binnen het 3D project wordt opgepakt. In paragraaf 10 wordt het proces
van het 3D project beschreven. De transitie van de jeugdzorg gaat gepaard met bezuinigingen van 4,6 en 5%, die over drie jaar
zijn uitgesmeerd.

Op het gebied van jeugdhulp werken de gemeenten in Holland Rijnland verband intensief samen. Een van de resultaten hiervan
is het regionale beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ met als essentieel onderdeel het Toekomstmodel (de versie van Leiderdorp
is vastgesteld op 10 maart 2014). Het toekomstmodel van de regio zet fors in op vernieuwing en innovatie. De Jeugd en
Gezinsteams (JGT) spelen daarbij een significante rol. Zij gaan een groot deel van de huidige jeugdhulp integraal en lokaal gaan
bieden.

Hiernaast blijft het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de preventieve
activiteiten belangrijk om de bezuinigen te realiseren. Het tijdig inzetten van preventie en de juiste hulp kan de inzet van
langdurige jeugdhulptrajecten verminderen.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s: jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, lokale
gezondheidszorg en Wmo.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

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

Jaarlijks subsidiëren we bij de RDOG de aanvullende diensten.
Voor 2015 is dit proces in 2014 doorlopen. 1 mei 2015 verwachten
we de nieuwe aanvraag voor 2016.

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

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

1.2 De jeugdhulp wordt in Holland Rijnland ingekocht Ja De jeugdhulp voor 2015 is ingekocht en de Tijdelijke
werkorganisatie (Two) is bezig met de voorbereidingen
voor de inkoop voor 2016. De eerste bijeenkomsten voor
de gemeenteraadsleden in de regio Holland Rijnland
zijn geweest. De Two heeft hierbij input gehaald voor de
inkoopstrategie welke binnenkort wordt afgerond en ter
kennisname aan de gemeenteraad wordt toegezonden.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.3 Het ontwikkelen van prestatie indicatoren voor de
gespecialiseerde jeugdhulp.

Nee We zijn zowel regionaal als lokaal bezig met het
ontwikkelen van indicatoren. Er worden voorstellen
voorbereid hoe het , monitoren van de 3D's kan worden
vormgeven. Naar verwachting is dit voor de zomer gereed.

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

Ja De subsidie voor de JGZ voor 2015 is toegekend en loopt
geheel 2015. In mei 2015 verwachten we de aanvraag voor
2016.

2.2 Het organiseren van preventieve activiteiten door het
CJG.

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

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

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

3.3 Het ontwikkelen van prestatie indicatoren voor het JGT. Nee We zijn zowel regionaal als lokaal bezig met het
ontwikkelen van indicatoren. Er worden voorstellen
voorbereid hoe het monitoren van de 3D's kan worden
vormgeven. Naar verwachting is dit voor de zomer gereed.



1ste Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp18

1E Lokaal onderwijsbeleid

Inleiding

Wij willen de kansen van Leiderdorpse jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat gaan we doen door samen met onze
partners (kinderopvanginstellingen, scholen, logopedisten en het consultatiebureau) onderwijsachterstanden bij jonge kinderen
vroegtijdig te signaleren en te verminderen. Ook willen we de arbeidskansen verbeteren door het aantal voortijdig schoolverlaters
te verminderen en hen trajectbegeleiding (naar onderwijs, werk of een combinatie van beide)aan te bieden bij het Regionaal
Bureau Leerplicht (RBL).

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

We hebben een werkgroep ingesteld waarin de belangrijkste
ketenpartners participeren. Momenteel zijn we bezig met het
opstellen van een convenant waarin we de overdracht en
doorgaande leerlijn van de voor- naar vroegschool vastleggen.

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

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

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

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Het toekennen van bijdragen in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid

Nee De bijdrage aan Stichting Kinderopvang Leiderdorp is nog
niet toegekend.

1.2 Het bespreken van tussentijdse resultaten met partners Nee In de werkgroepbijeenkomsten worden ook de tussentijdse
resultaten besproken. Alle vve-plekken bij SKL zijn bezet.
Er zijn geen wachtlijsten.

1.3 Nieuw beleid opstellen Nee Met de werkgroep wordt nieuw beleid opgesteld. Er
zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten geweest. Wij
verwachten rond de zomer nieuw beleid vast te kunnen
stellen.

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

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

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

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

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

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

Inleiding

Wij willen binnen de wettelijke en financiële kaders en in overleg met het onderwijs, bestaande onderwijsaccommodaties zo
efficiënt mogelijk inzetbaar maken en het onder één dak huisvesten van onderwijs en opvang stimuleren.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

Op 2 februari is de Verordening Voorzieningen Huisvesting
Leiderdorp 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs staat gepland voor behandeling in de
raad van december.

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

Het college heeft besloten de discussie met de gemeenteraad
aan te willen over wijkgebonden onderwijs alvorens een
(principe)besluit tot renovatie van de Hasselbraam en Regenboog
te nemen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

Ja De consequenties van de overheveling voor de nieuwe
verordening zijn eind 2014 besproken in het Op
Overeenstemming Gericht Overleg . Daarbij hebben de
schoolbesturen hun akkoord gegeven op de concept
verordening.

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

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

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

Nee In het OOGO is aangekondigd dat het IHP als project wordt
opgepakt en buiten het OOGO om vorm en inhoud zal
krijgen. in het OOGO van november wordt het concept
vastgesteld.

We onderzoeken de haalbaarheid van renovatie van het
scholencomplex in Voorhof

Nee De schoolbesturen en SKL hebben de mogelijkheden van
renovatie van het scholencomplex laten onderzoeken
en hebben gesprekken over de wijze waarop zij
gedrieën, maar ook met andere schoolbesturen kunnen
samenwerken.

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

Nee Een voorstel voor het beschikbaar stellen van
een voorbereidingskrediet en het nemen van een
principebesluit tot renovatie is aangehouden. Een
principebesluit en voorbereidingskrediet zijn nodig om een
project op te kunnen zetten en met de schoolbesturen en
SKL een PvE op te gaan stellen.

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

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

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 1A Lokale gezondheidszorg 730 4 734 316 √ 43%

PROG 1B Wet Maatschap.
Ondersteuning

6.578 98- 6.480 1.807 √ 28%

PROG 1C Jeugdbeleid 579 2 581 470 ± 81%

PROG 1D Jeugdhulp en preventief
jeugdbel

6.989 11- 6.978 2.642 ± 38%

PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid 608 2 609 27 √ 4%

PROG 1F Onderwijshuisvesting 2.761 33- 2.727 804 √ 29%

Saldo programma 18.244 135- 18.109 6.066 33%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 1

514- 0 514- 171-

Saldo na bestemming 17.730 135- 17.595 5.895 34%

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

■ Programma 1C, Jeugdbeleid
De volledige subsidie is in het eerste kwartaal betaald.

■ Programma 1D, Jeugdhulp en preventief jeugdbeleid
Vooralsnog zijn de kosten binnen de begroting en gaat de betaling voor jeugdhulp maandelijks volgens afspraak. Er is een
risico binnen het buget PGB jeugd. Een deel hiervan kunnen we dekken uit het regionale verzekeringsmodel. Voor het overige
deel is een resultaatbestemming aangevraagd.
Binnen programma 1D zijn nieuwe producten geopend ivm de nieuwe werkzaamheden voor de transitie Jeugd. De producten
worden conform BBV opgenomen in de productbegroting.
Loket JGT; Lokale inzet in het JGT/ICT en onvoorzien.
Pgb Jeugd; Een individuele voorziening in de vorm van een persoonlijk budget.
Individuele voorzieningen Natura Jeugd; Het betreft de regionale inzet in het JGT (inzet specialisten). Waaronder de
werkzaamheden ondersteunen bij de opvoed/opgroei problematiek, het verlenen van (ambulante) jeugdhulp en het namens
het college verstrekken van individuele voorzieningen en verwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210711 IBP Invoer
WMO

26 0 26 0 0 0  2015  N

7210713 Software WMO 38 23 16 0 0 0  2015  N

7210868 BSW eerste
inrichting speelvoorz

20 20 0 0 0 0  gerealiseerd  J

Totaal 1
Zorg,Welzijn,Jeugd en
Onderwijs

84 43 41 0 0 0   

bedragen x € 1.000
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Moties en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie

amendement
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Programma 2 : Werk en Inkomen
Subprogramma

2A Algemene bijstand Doelen ± Activiteiten ± Geld –

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

2C Vreemdelingenbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld –

2A Algemene bijstand

Inleiding

Het voorzichtige economisch herstel dat zich in 2013 aandiende, lijkt door te zetten. Hoewel broos, neemt het
consumentenvertrouwen toe, investeren bedrijven meer dan de afgelopen jaren en herstelt ook de woningmarkt zich, zij het
niet overal in het land. Voor het eerst sinds jaren is een daling van de werkloosheid waar te nemen. In juli 2014 bedroeg
de werkloosheid 8,2% van de beroepsbevolking. Vergeleken met een jaar geleden zijn zowel de werkloze als werkzame
beroepsbevolking met circa 50.000 personen gekrompen. Niettemin is het aantal WW- en WWB-uitkeringen gestegen, met
respectievelijk 11% (juli 2013-juli 2014) en gemiddeld 7% (in 2013). Het Centraal Planbureau verwacht dat het herstel van de
economie in 2015 doorzet en de werkloosheid verder zal dalen. Die daling zien we het eerst terug bij de groepen met een relatief
korte afstand tot de arbeidsmarkt. Met enige vertraging zal echter ook het aantal mensen met een uitkering op grond van de
Participatiewet (voorheen WWB) gaan afnemen.

Ondanks de betere economische vooruitzichten blijft, op grond van het Europese Stabiliteits- en groeipact (1997) en het
Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU (begrotingspact, 2012), de noodzaak bestaan voor het rijk om
het begrotingstekort en de staatsschuld terug te brengen tot onder de afgesproken drempelwaarden van respectievelijk 3% en
60% van het bruto binnenlands product (bbp). De eerder aangekondigde en deels reeds doorgevoerde bezuinigingen op de
reintegratie en de sociale werkvoorziening en de afbouw van de inburgering gaan dan ook in grote lijnen door. Wel is door het
economische herstel ruimte ontstaan om de maatregelen iets te verzachten. Op 1 juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met de
Invoeringswet Participatiewet (één van de drie decentralisaties), die op 1 januari 2015 nu definitief in werking is getreden. Op
17 november 2014 stelde de raad tevens het lokale beleidsplan Participatiewet, die de aflopende Participatievisie 2011-2014
vervangt, vast. De risico's die met de decentralisaties samenhangen zijn in beeld gebracht en gewaardeerd. Voor nadere
informatie hierover verwijzen wij naar paragraaf 10 van de begroting.

Binnen bovenstaande context geven we het beleid vorm. Het accent ligt op bevordering van de arbeidsparticipatie.
Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. De overheid
ondersteunt hen, maar neemt die verantwoordelijkheid niet over. Dit past ook binnen de door het rijk geformuleerde visie op de
participatiesamenleving. De nadruk komt, in lijn met de Participatiewet, te liggen op de groepen die niet in staat zijn zelfstandig
het minimumloon te verdienen (loonwaarde lager dan 100%). De instrumenten - loonkostensubsidie en beschutte werkplekken
(nieuw) - zetten we binnen budgettaire plafonds in. De regionale Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van
mensen met een arbeidsbeperking op de uiteindelijk 125.000 extra banen (garantiebanen) die op grond van het Sociaal Akkoord
van april 2013 binnen de marktsector en de overheid worden gerealiseerd. Aanvullend daarop zal de gemeente, zowel tijdens
reguliere overleggen als in specifieke gevallen, inspanningen verrichten om werkgevers te stimuleren extra vacatures voor de
doelgroep beschikbaar te stellen. Over aantallen nieuwe instromers en het inzetten van nieuwe instrumenten is vooralsnog een
aantal aannames gedaan.

Het ontlasten van het uitkeringenbudget is een andere belangrijke en, gezien de beperkte financiële kaders, onontkoombare
doelstelling van het beleid. Mede in het licht van de verder dalende budgetten zullen de re integratiemiddelen selectief en effectief
moeten worden ingezet. Het bieden van schuldhulpverlening ligt hiermee in lijn, vanuit de gedachte dat financiële problemen geen
belemmering mogen vormen voor de maatschappelijke participatie van onze inwoners.
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Doelen

Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien

SMART doel Voortgang 2015

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

Door het ontbreken van landelijke cijfers is een vergelijking over
de eerste maanden van 2015 nog niet mogelijk. De recentste
CBS gegevens lopen t/m december 2014. In 2014 is landelijk het
aantal WWB-uitkeringen toegenomen met 4,8% (van 398.800
naar 418.000). In dezelfde periode steeg het aantal uitkeringen
in Leiderdorp met 3,4%, van 328 naar 339. We blijven daarmee
binnen het gestelde doel. Aan het eind van het eerste kwartaal
2015 bedroeg het aantal mensen met een uitkering Participatiewet
(voorheen WWB) 341. Dit is inclusief de mensen die vóór 2015
onder de Wajong en Wsw vielen.

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

Er zijn in het eerste kwartaal nog geen klanten met een
loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet geplaatst.
Dit is in Leiden overigens niet anders. Dat heeft deels te maken
met de (ingecalculeerde) opstartproblemen. De verwachting is
dat in de loop van het eerste halfjaar de eerste klanten alsnog
geplaatst kunnen worden. Wel is inmiddels duidelijk dat het aantal
van 20 een te optimistische inschatting is en substantieel lager zal
uitvallen. In de loop van 2015 zullen wij op basis van de opgedane
ervaringen het doel naar beneden bijstellen.

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

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Instroom P-wet beperken door effectieve intake en
poortwachtersfunctie

Doorlopend De afgelopen periode is het intakeproces verder
aangescherpt. Belangrijke elementen zoals de
poortwachtersfunctie, collectieve voorlichtingsbijeenkomst,
opstellen plan van aanpak door de klant en analyse op
voorliggende voorzieningen zijn onveranderd gebleven.
Er is een standaard zoekperiode van 6 weken aan het
intakeproces toegevoegd, waarin klanten zich maximaal in
moeten spannen om aan het werk te komen. Dit moeten zij
kunnen aantonen. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er
34 aanvragen in behandeling genomen. Daarvan hebben
er 27 geleid tot toekenning van een bijstandsuitkering.

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

Doorlopend In het eerste kwartaal van 2015 zijn 33 klanten nieuw
aangemeld voor een re-integratietraject. 23 klanten zitten in
een lopend traject (waarvan 12 via Leidse kracht powered
by Randstad, het traject voor mensen met een korte
afstand tot de arbeidsmarkt), een stijging van acht ten
opzichte van augustus 2014. Het eerste kwartaal zijn vijf
trajecten afgesloten, waarvan één succesvol.

1.3 Integrale en sluitende aanpak van de
jeugdwerkloosheid

Doorlopend Met de komst van de Participatiewet is de toegang tot
Wajong voor jongeren met arbeidsvermogen gestopt.
In regionaal verband wordt, in samenwerking met
praktijkscholen en speciaal onderwijs, de toe- en
doorstroom van schoolverlaters naar werk of een
vervolgopleiding vorm gegeven.

1.4 Adequate invulling
(regionale)werkgeversdienstverlening

Nee Het regionale Werkbedrijf - in de praktijk een bestuurlijk
overleg- en afstemmingsplatform van gemeenten,
werkgevers en werknemers - is formeel op 1 januari
2015 van start gegaan. De dienstverlening vindt plaats
vanuit de subregionale werkgeversservicepunten. De
totstandkoming van een regionaal marktbewerkingsplan
verloopt moeizaam, doordat nog onvoldoende sprake is
van een gedeeld en gezamenlijk belang. Ook het proces
voor het realiseren van de garantiebanen is nog verre van
optimaal. Binnen de regio dringen wij aan op een grotere
mate van urgentie en een daadkrachtige en doortastende
aanpak.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.5 Invulling geven aan de tegenprestatie Nee In Klant in Beeld gesprekken worden mensen gemotiveerd
om maatschappelijk nuttige activiteiten (vrijwilligerswerk)
te verrichten. Op dit moment zijn we in gesprek met
maatschappelijke organisaties om het aanbod aan
maatschappelijk nuttige activiteiten uit te breiden en
toegankelijker te maken. Ook zijn we bezig met de
aanschaf van een digitaal platform waarmee we vraag
(individuele ondersteuningsbehoefte uit de wijk) en
hulpaanbod (vrijwilligers) kunnen verbinden. Hiermee
stellen we uitkeringsgerechtigden in staat om op hun eigen
manier en in hun eigen omgeving invulling te geven aan de
tegenprestatie.

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

Doorlopend Op dit moment zijn acht klanten aan het werk met een
tijdelijke opstapsubsidie, een toename van twee ten
opzichte van eind juli 2014. Het is niet bekend hoeveel van
hen een lagere loonwaarde dan 100% hebben. Er zijn nog
geen klanten met een loonkostensubsidie op grond van de
Participatiewet geplaatst.

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

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

3.1 Uitvoeren van schuldhulpverlening Doorlopend In het eerste kwartaal waren er 22 lopende minnelijke
schuldhulpverleningstrajecten en 12 aanmeldgesprekken
bij De Stadsbank

3.2 Inzet op preventie, via onderwijs en ketenpartners Doorlopend De Stadsbank geeft voorlichting aan ketenpartners en op
scholen. De Stadsbank stelt in opdracht van de gemeente
Leiden in het eerste halfjaar van 2015 een preventieplan
op. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden participeert
Leiderdorp hierin.
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2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Inleiding

Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien hun arbeidshandicap
uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe is de beweging “van binnen naar
buiten”. Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschutte werkomgeving van het
SWbedrijf.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de Wsw gestopt. De huidige Wsw'ers behouden hun
rechten, maar er worden geen nieuwe mensen meer geplaatst. Mensen met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 op de wachtlijst
stonden, vallen per 2015 onder de werking van de Participatiewet. Het rijk garandeert dat er landelijk 30.000 beschut werkplekken
(nieuw) in stand blijven, volgens het principe één voor drie, maar legt geen verplichting op aan individuele gemeenten. Dit
onderdeel is als nieuw instrument opgenomen in programma 2A. We kijken naar de mogelijkheden om beschut werk en
arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Wmo met elkaar te verbinden, bij voorkeur binnen de wijk. Het doel is het bieden van
een beter (maatwerk)aanbod, alsmede het besparen van kosten. De nieuw opgerichte regionale Werkbedrijven spelen een
belangrijke rol bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op de extra banen (garantiebanen) in de marktsector en bij
de overheid, conform de afspraken in het Sociaal Akkoord.

Het rijk bezuinigt de komende jaren stevig op de budgetten voor de Wsw. Dit heeft zowel organisatorische als
bedrijfseconomische consequenties voor de binnen de regio werkzame sociale werkvoorziening, De Zijl Bedrijven (DZB). Het is
de vraag welke taken - bestaande én nieuwe (dagbesteding, social firm) - DZB in de toekomst gaat uitvoeren. Het beleidsplan
Participatiewet en de door DZB in 2014 opgestelde visie vormen het belangrijkste kader bij de beantwoording van deze vraag. De
antwoorden hebben ook gevolgen voor Leiderdorp. Overigens zal DZB in 2015 doorgaan met het kritisch tegen het licht houden
van zijn activiteiten, het inspelen op de marktsituatie en het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Plaatsen Wsw'ers op begeleid werken of
detacheringsplaats

Doorlopend Eind 2014 was met 37,1% sprake van een lichte daling
van het percentage buiten geplaatsten ten opzichte van
eerdere kwartalen. Het aantal bleef daarmee ook achter
bij de target (38%), maar was wel iets hoger dan een jaar
eerder (36,9%). De verwachting is overigens dat met de
stop op de instroom per 2015 en het succesvol plaatsen
van de Wsw-populatie met een relatief korte afstand tot de
arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers de achterblijvende
groep die beweging naar buiten in toenemende mate niet
zal kunnen maken.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.2 Aangaan samenwerkingsverbanden (mede in kader
social firm)

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

Inleiding

De doelstelling van inburgering is bevordering van duurzame participatie, waarbij participatie wordt opgevat als actieve deelname
aan de samenleving en maatschappelijke betrokkenheid. Het leren van de taal staat hierbij voorop, altijd gecombineerd
met een activiteit gericht op werk of andere vormen van participatie. Er wordt altijd toegewerkt naar het behalen van een
inburgeringsexamen of staatsexamen. Voor vluchtelingen heeft de gemeente een huisvestingverplichting gekoppeld aan een
taakstelling.

Met de invoering van de gewijzigde Wet Inburgering per 1 januari 2013 is de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de
inburgeringsplichtige zelf komen te liggen. De inburgeringsplichtige moet zelf de deelname en financiering van de inburgering
regelen. De gemeenten zijn niet meer verplicht om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. Inburgeringstrajecten die al gestart
zijn lopen wel door en blijven onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, het is de verwachting dat het laatste traject
per 2018 eindigt. De bekostiging van de doorloop van trajecten vindt plaats via de reserveringsregeling van het Participatiebudget.

Doelen

Door middel van inburgering duurzame participatie bevorderen.

SMART doel Voortgang 2015

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

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

2.  Vreemdelingen maatschappelijke begeleiding en huisvesting
bieden.

Er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting ten aanzien van
de huisvestingtaakstelling en maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingen. De huisvestingstaakstelling is stijgende en bedraagt
voor 2015 46 personen (tegenover 26 in 2014 en 15 in 2013).

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1  Voortzetten en handhaven lopende
inburgeringstrajecten

Nee Vanaf januari zijn er nog 10 lopende inburgeringstrajecten
en handhaven we 26 inburgeraars.

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

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

Doorlopend Stichting VluchtelingenWerk ZHN ontvangt een bijdrage
voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van de
huisvestingtaakstelling en maatschappelijke begeleiding
van vluchtelingen.

Omdat de huisvestingstaakstelling is gestegen, hebben
we extra middelen nodig om te kunnen voldoen aan de
wettelijke verplichting ten aanzien van de maatschappelijke
begeleiding van vluchtelingen.

Subsidie voor de huisvesting van vluchtelingen
was tot vorig jaar ondergebracht bij de
Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden.
Met ingang van 2015 is deze subsidie ondergebracht in
onze eigen subsidierelatie met VluchtelingenWerk ZHN.
Hiervoor zijn geen middelen meegekomen.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

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

2.524 284 2.808 158 – 6%

PROG 2B Wet
Soc.Werkvoorziening(Wsw)

2.989 35 3.024 39 √ 1%

PROG 2C Vreemdelingenbeleid 41 0 41 39 – 95%

Saldo programma 5.554 319 5.872 235 4%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 2

92- 62- 154- 31-

Saldo na bestemming 5.461 257 5.718 204 4%

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

■ Programma 2A, Algemene Bijstand
- De kosten van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) Werk en Inkomen bedragen € 1.115.000 en liggen daarmee
substantieel hoger dan de afgelopen twee jaar. De stijging van de kosten is verklaarbaar door de toename van het aantal
klanten de afgelopen jaren, de door PinkRoccade opgelegde hogere tarieven voor het ict-systeem (licentie, beheer en
onderhoud), de groei van de schuldhulpverlening en de indexering. Binnen de begroting is een bedrag van € 956.000
beschikbaar voor de kosten van de DVO. Het tekort komt daarmee uit op € 159.000.
Begin 2015 ontvingen we met vertraging de nacalculatie over de DVO betreft het jaar 2013. De kosten liggen
€ 92.810 hoger dan vooraf begroot en beschikbaar. Deze kosten zijn in 2015 geboekt.
Ook de nacalculatie over 2014 zal ongunstig uitpakken.
- Op basis van de nadere voorlopige beschikking Gebundelde Uitkering 2015 vanuit het rijk is de uitkering toegenomen naar
€ 5.134.406. Er moet voor zowel de baten als de lasten een verhoging van het budget plaatsvinden. Voor de batenkant gaat
het om een bedrag van € 481.543 . Het uitgavenbudget wordt slechts verhoogd met € 466.134, doordat het eigen risico in
2015 is verminderd (van 100% bij een tekort tussen 100 en 110% naar 100% bij een tekort tussen 100 en 107,5% en 50%
bij een tekort tussen 107,5 en 112,5%). We zijn bij de berekening van het uitgavenbudget uitgegaan van de realisatie van
voorgaande jaren (110%).

■ Programma 2C, Vreemdelingenbeleid
De kosten voor maatschappelijke begeleiding van vreemdelingen vallen veel hoger uit als gevolg van de verhoogde
huisvestingstaakstelling. Binnen de begroting is voor maatschappelijke begeleiding een bedrag beschikbaar van € 40.593.
Wanneer we de te ontvangen Rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding bestemmen voor maatschappelijke begeleiding,
dan komt daar een bedrag bij van naar schatting € 23.000. Bij het volledig realiseren van de huisvestingstaakstelling bedragen
de kosten voor maatschappelijke begeleiding in 2015 naar schatting € 115.000. Het geschatte tekort komt daarmee uit op
€ 51.000. Daarnaast wordt de subsidie voor de taakstelling huisvesting statushouders uit de Dienstverleningovereenkomst
met Leiden gehaald en toegevoegd aan de bestaande subsidierelatie met Vluchtelingenwerk ZHN. Hiervoor is geen budget
meegekomen. De verwachte kosten voor de werkzaamheden ten aanzien van de huisvestingstaakstelling bedragen € 12.000.
Het totale tekort op het onderdeel huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders bedraagt € 63.000.

Openstaande kredieten

Geen
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Moties en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
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Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
Subprogramma

3A Kunst en Cultuur Doelen √ Activiteiten √ Geld √

3B Sport Doelen √ Activiteiten √ Geld √

3A Kunst en Cultuur

Inleiding

Leiderdorp kent een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. Cultuur vindt voornamelijk zijn weg via de inspanningen van
actieve vrijwilligers en culturele organisaties. Via subsidiëring ondersteunen we diverse culturele organisaties. De gemeente
draagt zorg voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht, waarvan de bibliotheek de
voornaamste is. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om het voor Leiderdorpers mogelijk te maken aan cultuur
deel te nemen. De culturele organisaties ontmoeten elkaar via het Cultuurnetwerk, waardoor nieuwe initiatieven tot stand komen. 
De cultuurnota 'Cultuur in Leiderdorp 2012-2015' gaat het laatste jaar in, in 2015 wordt dan ook een doorvertaling naar de
toekomst gemaakt.

Via regionale samenwerking doen wij in 2015 voor het derde jaar mee aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit,
waardoor wij scholen in samenwerking met culturele instellingen stimuleren om cultuureducatie onderdeel van het reguliere
onderwijsprogramma te maken.

Wij kennen in onze gemeente een bijzondere diversiteit aan beeldende kunst in de openbare ruimte. Nieuwe kunstwerken of
projecten dragen bij aan de binding van Leiderdorpers met hun omgeving. De Commissie Kunstzaken adviseert het college op het
gebied van kunst in de openbare ruimte.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

1. In 2015 wordt cultuur op diverse wijzen zichtbaar gemaakt De website blijft actueel.

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

Organisaties in De Sterrentuin spreken elkaar in het kader van
de gezamenlijke activiteiten en beheersvraagstukken in het
sociaal cultureel centrum. In het tweede kwartaal volgt een
cultuurnetwerkbijeenkomst

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

4. Scholieren nemen deel aan cultuureducatieve projecten Via het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt
hier vorm en inhoud aan gegeven.

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

Conform plan

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Uitvoeren communicatieplan cultuur (digitale informatie) Doorlopend Gewerkt wordt aan en flyer voor het primair onderwijs.

1.2 Jaarlijks onderzoek culturele infrastructuur Nee Dit vindt plaats in het vierde kwartaal

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

Nee De volgende bijeenkomst dient in mei of juni plaats te
vinden

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de openbare ruimte Doorlopend Conform onderhoudsplan Kunstwacht
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin Nee Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert een tijdelijke
tentoonstelling, dit jaar met het thema Overbruggen.

3.3 Kunst of culturele projecten bij infrastructurele
veranderingen

Nee Voor het project Limes-De Plantage wordt een kunstwerk
gerealiseerd dat in het derde kwartaal gereed is voor
plaatsing.

3.4 De Commissie Kunstzaken adviseert over kunst en
culturele projecten

Nee De Commissie is betrokken bij de huidige projecten.

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

Doorlopend De cultuureducatiegroep te Leiden stelt samen met overige
culturele instellingen en scholen het programma samen.

5.1 Cultuurdoelen als basis voor subsidiëring Ja Dit is onderdeel van het subsidiebeleid

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

Inleiding

Sporten en bewegen dragen bij aan het welzijn van mensen en versterken de sociale cohesie. Wij stimuleren daarom onze
inwoners te (gaan) sporten en bewegen. Voor alle sport- en beweegactiviteiten is ruimte nodig. Wij bieden die ruimte en zetten
die zo efficiënt mogelijk in. Tussen de grondgebonden verenigingen en gemeente bestaan (nu nog) veel van elkaar afwijkende
afspraken. Wij werken toe naar een systeem dat gelijkwaardiger en transparanter is. Het hoofddoel, zoals dat in de sportnota
Sporten & Bewegen 2013-2017 is vastgelegd, is dat verenigingen zelfstandig functioneren.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

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

1.2 Wij behandelen subsidieaanvragen voor sport- en
beweegactiviteiten

Nee Wij hebben vooralsnog één aanvraag in het kader van
de Beleidsregel Sporten en Bewegen ontvangen en in
behandeling.

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

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

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

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

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

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

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 3A Kunst en Cultuur 1.073 6 1.080 839 √ 78%

PROG 3B Sport 1.456 6 1.462 384 √ 26%

Saldo programma 2.529 12 2.542 1.223 48%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 3

16 0 16 5

Saldo na bestemming 2.545 12 2.558 1.228 48%

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

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210709 Bereg. install
2013

7 0 7 0 0 0  2015  N

7210852 RCL 2015 167 0 167 0 0 0  2015  N

7210855 Alecto 2015 70 0 70 0 0 0  2015  N

7210834 Gymlokaal
Zijlkwartier wandrekken
2015

10 0 10 0 0 0  2015  N

Totaal 3 Kunst, Cultuur
en Sport

254 0 254 0 0 0   

bedragen x € 1.000

In de begroting 2015-2018 Krediet 7210852 RCL 2015 is per abuis is in dienstjaar 2016 opgenomen. Dit had in 2015 moeten zijn
en wordt daarom alsnog opgenomen.

Moties en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Vaststellen subsidieplafonds
2015 in begrotingsraad 2014

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

4A Verkeer en vervoer Doelen √ Activiteiten – Geld √

4B Water Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

4D Openbaar groen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4E Speelplaatsen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4F Riolering Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4G Reiniging Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4A Verkeer en vervoer

Inleiding

Wij willen Leiderdorp een prettige, aangename, en veilige gemeente laten blijven. Dit realiseren we door de bereikbaarheid van
de belangrijkste bestemmingen te verbeteren. Daarnaast richten we onze wegen en openbare ruimte zo in dat de veiligheid en
leefbaarheid van de woonstraten wordt verbeterd.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

Besluitvorming omtrent de Oplossing van LAB071 (de Leidse
Ring) wordt in juni verwacht. Daarna kunnen de maatregelen
verder uitgewerkt worden (tweede helft 2015 e.v.)

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

De eerste maatregelen in het kader van de Fietsnota zijn reeds
uitgevoerd en de overige maatregelen worden voorbereid.

Ook in 2015 wordt actief medewerking verleend aan elektrisch
rijden en initiatieven.

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

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

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

Dit is een doorlopende activiteit. Dit jaar zijn 51 waarschuwingen
en 58 bekeuringen uitgedeeld.

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

Dit is een doorlopende activiteit. Dit jaar zijn 51 waarschuwingen
en 58 bekeuringen uitgedeeld.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Afronden aanpassen Engelendaal Nee Het project ligt op schema. De verwachte afronding is in
augustus 2015

1.2 Participatie in LAB071. Nee Dit project ligt op schema. Besluitvorming omtrent de
Oplossing vindt in juni plaats.

2.1 Uitvoeren maatregelen Fietsbeleid. Nee Het Uitvoeringsplan wordt in juni gepresenteerd.

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

Ja De betrokken partijen zijn akkoord. R-net zal vanaf
december 2016 gaan rijden tussen Leiden Centraal en het
Alrijne Ziekenhuis.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

2.3 Participatie LAB071. Nee Dit project ligt op schema. Besluitvorming omtrent de
Oplossing vindt in juni plaats.

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

2.5 Herinrichten Ericalaan, Acacialaan, Hoogmadeseweg. Nee Dit project is afhankelijk van de ontwikkeling van het
Amaliaplein en daarom verschoven naar 2016.

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

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

3.2 Uitvoeren verkeerseducatieve projecten. n.v.t. Dit is een doorlopende acitviteit.

3.3 Duurzaam veilig inrichten van de woonwijken
(maatwerk).

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

4.1 Grondroering bij bijvoorbeeld kabelaars zonder
vergunning handhaven.

Doorlopend Dit is een doorlopend proces.

5.1 Verwijderen overlastgevende (brom)fietsers. Doorlopend Dit is een doorlopend proces.
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4B Water

Inleiding

Water is een verbindend element om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken te versterken. Om een aangenaam
woon- en leefklimaat voor mens en dier te behouden is een goede waterkwaliteit van belang en worden ruimtelijke ontwikkelingen
aangegrepen om het watersysteem te verbeteren. Het water(structuur)plan vormt hierin de leidraad.

Voor de samenwerking in de afvalwaterketen wordt verwezen naar hoofdstuk 4F riolering.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

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

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

Op dit moment heeft het watersysteem van Leiderdorp voldoende
bergingscapaciteit. Een voorwaarde voor het goed functioneren
van het watersysteem in extreme situaties is wel dat de duikers
en de riolering voldoende afvoercapaciteit hebben. Om te weten
of dat zo is starten we dit jaar met een integrale hydraulisch
doorrekening van het gehele waterysteem.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

Ja

Nee

De baggerwerkzaamheden zijn in het 4e kwartaal van 2014
gestart en in het 1e kwartaal van 2015 afgerond.

De overdracht van de hoofdwatergangen vindt plaats in het
4e kwartaal 2015 .

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

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

1.3 Het realiseren van een officiële zwemwaterlocatie in het
Weteringpark

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

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

Nee Er zijn bewonersavonden geweest om te informeren en
adviseren over uit te voeren ingrepen op eigen terrein. De
uitvoering wordt momenteel voorbereid. Eind 2e kwartaal/
begin 3e kwartaal zal gestart worden met uitvoering van de
maatregelen.

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

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

2.3 Het openen van de Berging Rekening Courant. nee De projectopdracht is afgestemd met het
hoogheemraadschap. In het 2e kwartaal zal gestart worden
met het in kaart brengen van de nulsituatie.
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4C Groenbeleid en regio

Inleiding

Wij willen het groene karakter van de polders rond Leiderdorp behouden en toegankelijk maken voor de inwoners/recreanten uit
het stedelijk gebied. Dat doen wij in samenwerking met overheden, eigenaren en agrarische natuurverenigingen.

Doelen

Een toegankelijk en groen poldergebied rond Leiderdorp

SMART doel Voortgang 2015

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

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

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

De informatiepanelen worden uitgebereid naar de polder
Achthoven.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

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

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

Nee Er wordt een beheerplan opgesteld.

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

Nee De routes over en onder de A4 via de Munnikkenpolder
naar het informatiecentrum wordt dit jaar aangelegd.

Het regionale project Bijenlandschap start in het 2e
kwartaal van 2015.

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

Nee De definitieve beschikking is ontvangen voor subsidie
uit het RIF Oude Rijnzone, het voorbereidingskrediet
is aangevraagd en de aanbestedingsstrategie wordt
uitgewerkt.

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

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

Inleiding

Wij willen het groene karakter van Leiderdorp behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar
een diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting.
De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s water, leefbaarheid, woonkwaliteit, ruimtelijke
ontwikkeling, sport en wijkgericht werken.

Doelen

Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.

SMART doel Voortgang 2015

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

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

2 Het bomenbestand van Leiderdorp is gezond en veilig. Uit de laatste VTA inventarisatie is gebleken dat 97% van het
bomenbestand gezond en veilig is (bomen in de Munnikkenpolder
niet meegerekend aangezien deze nog niet zijn overgedragen aan
beheer).

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

Begin mei wordt een notitie over de nut en noodzaak van het
natuurmeetnet Leiderdorp naar de raad gestuurd. Met dit meetnet
willen wij de biodiversiteit van Leiderdorp in kaart brengen.

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

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

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

1.2 Bescherming hoofdgroenstructuur ook via ruimtelijk
beleid regelen.

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

1.3 Pilot burgerparticipatie bij onderhoud openbare ruimte. Nee Burgerparticipatie aan de Guus Kuyerzijde verloopt
moeizaam, inmiddels zijn er wel nieuwe initiatieven
opgestart vanuit andere wijken.

1.4 Op gevaarlijk overhangend groen wordt gehandhaafd. Nee Dit is een doorlopend proces.

2.1 Duurzaam boombeheer uitvoeren. Nee Duurzaam boombeheer blijft doorlopen van cyclisch
snoeien van het bomenbestand tot benodigde
(ondergrondse) voorbereiding bij aanplant.

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

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

2.3 Verordening op de beplantingen actualiseren. Nee Staat gepland voor de 2e helft van 2015.

2.4 Op illegale bomenkap wordt gehandhaafd. Nee Op illegale kap wordt voortdurend gehandhaafd.

3.1 Natuurvriendelijke oevers waar mogelijk versterken met
bloemrijke bermen.

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

4.1 Inventariseren van gebruikswensen in park De
Houtkamp.

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

Inleiding

Ieder kind in Leiderdorp kan op ‘eigen wijze ’veilig buiten spelen in de wijk waar hij of zij woont. Speel- en ontmoetingsplaatsen
dragen ertoe bij dat kinderen, jeugd en jongeren elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Dit bevordert lichamelijke en sociale
vaardigheden, het (samen)spel en de creativiteit. Leiderdorp kent diverse soorten speelvoorzieningen, zoals speelplaatsen,
trapvelden, sportkooien (voetbal, basket), skatebaan en jongerenontmoetingsplekken. Speelplaatsen moeten voldoen aan
wettelijke veiligheidseisen.

Doelen

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

SMART doel Voortgang 2015

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

Dit is onderdeel van het Speelruimteplan 2013 - 2022 vastgesteld.

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

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

3. Speelvoorzieningen zijn in 2022 onderhoudsvriendelijker en
duurzamer.

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

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

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

Nee Voorbereiding is in afronding. Eind juni wordt aangevangen
met de uitvoering. Voorbereiding aanleg nieuwe
speelplaats Driegatenbrug is nog niet afgerond. De wensen
van de buurtbewoners lopen erg uiteen. Een alternatief
inrichtingsvoorstel is door een deel van de buurtbewoners
ingediend.

Pilot met bewoners die mogelijk een speelplaats willen
adopteren door middel van burgerparticipatie

Nee Wij zijn in gesprek met buurtbewoners van de
Rozemarijntuin voor eventuele adoptie van de speelplaats.

De bewoners van de Bernard Haitinkstraat hebben na
beraad aangegeven dat zij niet de wens hebben om de
speelplaats aldaar te adopteren.

Herinrichten en verbeteren van centrale

speelplaatsen.

Nee Speelaangelegenheden aan het Heelblaadjespad zijn
samen met de scholen voorbereid.

Omvormen van formele naar informele speelplaatsen. Nee Vanaf het 2e kwartaal worden deze werkzaamheden
uitgevoerd.

Uitvoeren van (twee) jaarlijkse hoofdinspectie. De
aandachtspunten die hieruit voortvloeien worden in
hetzelfde jaar uitgevoerd.

Ja De hoofdinspectie is uitgevoerd en de urgenties 1 t/m 3 zijn
hersteld.
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4F Riolering

Inleiding

Riolering is een cruciaal middel om zorg te dragen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne voor de mens. Ook het bergen,
afvoeren en verwerken van afvalwater draagt bij aan een goede flora en fauna in de lokale watersystemen. Het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2015-2018) vormt hierbij de leidraad.

Doelen

Doelmatige inzameling en transport of verwerking van het afvalwater/hemelwater en doelmatige invulling geven aan de
grondwaterzorgplicht

SMART doel Voortgang 2015

1. Het borgen van de kwaliteit, het verminderen van de
kwetsbaarheid en het verlagen van de maatschappelijke kosten
op het gebied van beheer en onderhoud en investeringen.

Voor het borgen van kwaliteit is inzicht in kwaliteit via inspecties
nodig. Voor de periode 2013-2018 is een inspectieplanning
gemaakt. Hierin is voorrang gegeven aan de oudste riolen,
de riolen die de grootste kans op defecten hebben en de
voorgenomen vervangingsplanning in het vGRP. Met deze
inspectiegegevens kunnen de juiste investeringsbeslissingen
genomen en wordt de kwaliteit en het functioneren geborgd.
Uit de inspecties tot 10 jaar geleden zijn de slechtste riolen
opgenomen in een reparatie- en vervangingsplanning. Bij het
maken van deze planning is niet gestuurd op de gebruikelijke
beeldkwaliteit, maar gestuurd op behoud van functie. Hiermee
worden dus alleen maatregelen getroffen als het echt nodig is
en wordt kapitaalvernietiging door te vroegtijdige vervanging
voorkomen.

2. Op middellange termijn is de afvoercapaciteit voldoende om
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

In 2014 is een herinventarisatie van de overstorten uitgevoerd
en is de vlakkenkaart met verharde oppervlakken die op de
riolering lozen gecontroleerd. Tevens zijn de laatste wijzigingen
in het rioolstelsel verwerkt in de beheerkaart. Deze wijzigingen
zijn allen verwerkt in het rekenmodel voor de riolering, waarmee
het functioneren/de capaciteit kan worden berekend. Naast het
beheersen van vervuiling via aanpassingen aan overstorten
kunnen maatregelen worden voorgesteld om enkele (theoretische)
capaciteitsproblemen voor te zijn. Prognose is dat het stelsel
op de middellange termijn voldoende capaciteit heeft. De
gemeente gaat vanaf dit jaar waterstanden meten in de riolering,
waarmee het theoretisch functioneren kan worden getoetst
aan de werkelijkheid. Hiermee wordt voorkomen dat verkeerde
investeringsbeslissingen worden genomen.

3. In 2015 is er inzicht in het grondwaterregime en worden de
klachten structureel gemonitord en waar mogelijk zo spoedig
mogelijk opgelost.

In 2014 is een meetnet met peilbuizen ingericht; dit zijn over de
gemeente verspreide meetlocaties, waar grondwaterstanden
worden gemeten. De meetperiode is te kort om in 2015 al
voldoende inzicht in het grondwaterregime te hebben. Wel zal
via dit meetnet vrij snel inzicht mogelijk zijn in de effectiviteit
van de voorgenomen maatregelen in het Zijlkwartier, maar ook
dit is slechts een indicatie gezien de korte meetperiode. De
burger kan wel bij de gemeente terecht voor al haar vragen en
meldingen omtrent grondwater. De intake en registratie van
deze meldingen is echter nog niet volgens plan gestructureerd.
Om een beleid of nota te maken is minimaal een periode van
drie jaar metingen nodig om iets degelijks te kunnen roepen
over de grondwaterstanden en hiervoor beleid te maken. Eind
volgend jaar zullen we gezamelijk met gemeente Oegstgeest en
Zoeterwoude een analyse maken.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 10% van de riolen wordt geïnspecteerd. Ja De riolering die dit jaar geinspecteerd moesten worden, is
vorig jaar gelijktijdig met de planning van 2014 uitgevoerd.
Door een scherpe inschrijving is in 2014 ook een deel van
de in 2015 (15,5km) voorgenomen inspecties uitgevoerd.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.2 Uitvoeren van reparaties, reliningen1 en vervangen van
vrijvalriolering.

Nee Momenteel worden er uitvoeringsplanningen opgesteld
om het klein onderhoud uit te voeren. DIt jaar zullen
er geen grootschalige relining en vervangingen van
vrijvervalrioleringen worden uitgevoerd. De voorgenomen
uitgaven zullen jaarlijks tegen het licht worden gehouden
tijdens het opstellen van nieuwe uitvoeringsplanningen
van IBOR, wat leidt tot de integrale uitvoeringsplanning
2015-2018.

1.3 Flexibel ophogen van overstorten ter voorkoming van
instroom van oppervlaktewater.

Nee De voorbereidingen worden momenteel getroffen.

1.4 Samenwerken afvalwaterketen Rijnland en gemeenten
binnen de cluster Leidse Regio (Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest, Zoeterwoud, Voorschoten en Wassenaar).

Ja Op vele fronten worden er werkgroepen en activiteiten
binnen de afvalwaterketen opgepakt, activiteiten zoals:
gezamelijk rekenen, meten, inkoop/aanbestedingen en
opstellen van het vGRP, BRP, OAS, integraal hydraulische
berekeningen water -en rioolsysteem, benchmark,
grondwaternota.

2.1 Oplossen wateroverlast Zijlkwartier. Nee Wordt momenteel voorbereid. De uitvoering vindt plaats in
2015.

2.2 Ophogen en dichtzetten van een aantal overstorten. Nee Op basis van het basis rioleringplan, is voorgesteld een
aantal overstorten dicht te zetten en/of op te hogen. Deze
werkzaamheden worden momenteel voorbereid en zullen
later dit jaar worden uitgevoerd.

2.3 Hydraulische berekeningen uitvoeren. Nee Wordt gezamelijk met Hoogheemraadschap van Rijnland
opgepakt. Leiderdorp zal binnen de Leidse cluster
afvalwaterketen de pilotgemeente worden voor dit project.

3.1 Monitoren grondwaterstanden, analyse meetresultaten
en toets effectiviteit maatregelen Zijlkwartier.

Nee Het monitoren van de grondwaterstanden loopt ook
na 2015 door. De effecten van de maatregelen in het
Zijlkwartier zullen pas na uitvoering van het project
geanalyseerd kunnen worden.

3.2 Monitoring en analyseren grondwaterstanden. Nee Om een goed beeld te hebben zal er minimaal drie jaar
gemeten worden. Dit is het tweede jaar waarin we meten.
Eind volgend jaar zullen we gezamelijk met de gemeenten
Oegstgeest en Zoeterwoude een analyse maken en een
grondwaternota opstellen.

1 Relining is een rioolrenovatietechniek. Door deze methode kunnen riolen worden gerenoveerd zonde de weg open te breken. Het riool
krijgt van binnenuit een nieuwe binnenkant waardoor de levensduur verlengd wordt. Rioolinovatie is qua kosten veel voordeliger dan
rioolvervanging.
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4G Reiniging

Inleiding

De Reiniging verzorgt in eigen beheer de inzameling en het ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere
huishoudens. Dit gebeurt huis-aan-huis (de vuilnisauto), op wijkniveau (de milieucorners) en op gemeentelijk niveau (de
milieustraat).

Het is van belang voor de Leiderdorpse burger dat deze inzameling op een zo’n goed mogelijke milieuhygiënische,
kostenefficiënte en servicegericht manier plaatsvindt.

Doelen

1. Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van
afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens.

2. Vergroten leefbaarheid openbare ruimte

SMART doel Voortgang 2015

1. Het organiseren van de inzameling op een zo’n goed mogelijke
milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegerichte manier
door ontwikkelingen in de afvalbranche goed te volgen en deze zo
nodig te implementeren in de bedrijfsvoering.

continue proces

2.Versterken van de aanpak van afval op straat continue proces

3.Terugdringen van overlast door honden. continue proces

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Het plaatsen van de laatste ondergrondse containers
voor restafval bij hoogbouw.

Nee Bijna gereed.

1.2 Het voorbereiden van het ondergronds brengen van de
resterende bovengrondse milieucorners (glas, papier en
kunststof verpakkingsmateriaal).

Nee Aantallen en lokaties geïnventariseerd. Directieraming
gemaakt, kredietaanvraag 2de helft 2015.

1.3 Het verkennen van de mogelijkheden tot invoering van
containermanagement in Leiderdorp (registratie en beheer
minicontainers)

Nee Hiervoor komt in 2016 een separaat voorstel.

2.1 Bij constatering/melding illegale afvaldump opsporen
en handhaven.

Doorlopend Dit is een doorlopend proces.

3.1 Handhaving bij loslopende honden of het niet opruimen
van hondenpoep.

Doorlopend Dit is een doorlopend proces.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 4A Verkeer en vervoer 5.032 43 5.076 927 √ 18%

PROG 4B Water 532 43 575 99 √ 17%

PROG 4C Groen beleid en regio 103 4 107 35 √ 33%

PROG 4D Openbaar groen 1.846 44 1.890 667 √ 35%

PROG 4E Speelvoorzieningen 190 4 194 25 √ 13%

PROG 4F Riolering 391- 3 388- 81- √ 21%

PROG 4G Reiniging 137 28 164 2.266- √ -1379%

Saldo programma 7.450 168 7.618 594- -8%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 4

1.889- 56- 1.945- 100-

Saldo na bestemming 5.561 112 5.673 695- -12%

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

■ Programma 4A, Verkeer en vervoer
Jaarlijks wordt vanuit IBOR bepaald welke werkzaamheden er voor het jaar verwacht worden. Als gevolg hiervan vindt er een
neutraal technische wijziging plaats van de IBOR budgetten binnen het programma. Voor programma 4A wijziging € 497.000
lager. Betreft nadere uitwerking van de IBOR budgetten binnen programma 4.

Inkoopvoordeel
Voor het beheer van onkruid op elementenverharding en halfverharding geeft een meervoudige onderhandse aanbesteding
plaatsgevonden. De looptijd is tot eind 2016 met de optie om deze 2 maal een jaar te verlengen. De aanbesteding is € 17.000
voordeliger dan eerder geraamd. Conform afspraak wordt het voordeel ten gunste gebracht van de taakstelling SP71
efficiency.

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210443
Gladheidbestrijding
sneeuwploeg 2010

13 0 13 0 0 0   n

7210470 Reiniging
wijkcont

150 0 150 0 0 0   n

7210490 VRI's Totaal 1.759 0 1.759 0 0 0  N

7210491 VRA's Totaal 1.180 0 1.180 0 0 0   N

7210663
Verkeersregelinstall

70 0 70 0 0 0   N

7210671 Hekwerken
2013

20 5 15 0 0 0   n
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Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210699 Hydr. afsluiting
Splinterlaan 2015

100 0 100 0 0 0   N

7210715 Ondg. wijk.cont
2012

1.000 831 169 0 0 0   n

7210716 Ondg. wijk.cont
2013

1.200 793 407 0 0 0   n

7210729 Riolering 2015 1.397 144 1.253 0 0 0   n

7210730 Riool 2015
ondz 5jr

40 0 40 0 0 0   n

7210731 Riool 2015
gem rev8j

60 0 60 0 0 0   n

7210732 Riool 2015
verv duik

70 0 70 0 0 0   n

7210733 Riolering 2016 2.424 0 2.424 0 0 0   n

7210784
Houtversnipperaar

16 0 16 0 0 0   n

7210785 Minitractor
kinderboerderij

6 0 6 0 0 0   n

7210798 Van Oude Rijn
tot Kaag

0 819 -819 0 820 -820   n

7210837
Reiniging opstelpll
huisvuilcontainers

27 0 27 0 0 0   n

7210844 IVVP
Engelendaal

649 422 227 0 124 -124   N

7210845 IVVP
Zijlkwartier

382 573 -192 0 263 -263   N

7210846 IVVP
Quickwins

369 116 253 0 7 -7   N

7210847 IVVP
Management

156 41 115 0 17 -17   N

7210858 Rolbezem
Gladheidsbestrijding
2015

25 0 25 0 0 0   n

7210861 Wateroverlast
Zijlkwartier

958 140 818 0 0 0   n

7230481 Houten
bruggen 2010

135 276 -141 0 170 -170   n

7230482 Houten
bruggen 2011

135 166 -31 0 31 -31   J

7230483 Houten
bruggen 2012

113 96 17 0 0 0   n

7230548 Houten
bruggen 2013

135 96 39 0 0 0   n

7230551 Wachtpl.boten
met in

125 0 125 0 0 0   j

7230552 Hoek
Vronkenlaan

100 51 49 0 0 0   n
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Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7230556 Houten
bruggen 2013 (KN2012)

80 0 80 0 0 0   n

7210741 Olietanks 2012 15 3 12 0 0 0   n

7210742 Smeerbrug
2013

22 0 22 0 0 0   n

7210746 VW dubbelcab
2014

55 0 55 0 0 0   n

7210747 VW dubbelcab
2014

55 0 55 0 0 0   n

7210748 VW
enkelcabine 2014

60 0 60 0 0 0   n

7210751 VW
enkelcabine 2014

60 0 60 0 0 0   n

7210752 VW
enkelcabine 2014

60 0 60 0 0 0   n

7210791 verv. Peugeot
37-VFX-6

25 0 25 0 0 0   n

7210792 verv. Peugeot
36-VFX-6

25 0 25 0 0 0   n

7210842 Inventaris
sportfondsen

7 0 7 0 0 0   n

Totaal 4 Beheer
openbare ruimte

13.275 4.572 8.703 0 1.434 -1.434   n

bedragen x € 1.000

Moties en amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Spoedmaatregelen
wateroverlast

3-11-2010 nee Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in het
Zijlkwartier. De onderzoeksresultaten en ontwerp zijn vastgesteld
in 2013. De uitvoering vindt plaats in 2015.

motie Groene golf fietsers
Engelendaal

6 jr
geleden

ja Bij de uitvoering van het Engelendaal is nagegaan wat de
mogelijkheden zijn om het fietsverkeer te verbeteren. Een groot
aantal verbeteringen zijn aangebracht (detectie fietsers, vijfde
fase, prioriteitsteliing fietsers). Een groene golf voor de fietsers
was niet mogelijk en niet wenselijk.
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Programma 5 : Wonen en Ondernemen
Subprogramma

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5B Woonbeleid Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5C Economische zaken Doelen √ Activiteiten √ Geld √

5D Milieu Doelen √ Activiteiten ± Geld √

5A Ruimtelijke ordening

Inleiding

Wij scheppen de ruimtelijke voorwaarden om invulling te kunnen geven aan een aantrekkelijke en plezierige leefomgeving waar
onze inwoners samen kunnen leven, wonen en werken, in rust en ruimte. Wij doen dit in samenwerking met onze inwoners,
ondernemers, marktpartijen en andere overheden. Dit programma vormt daarmee het ruimtelijk kader voor onder andere de
programma’s 4d en 7.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel Voortgang 2015

1.1 Visievorming.
Voor hoogdynamische gebieden wordt een ruimtelijke strategie
geformuleerd (gebiedsvisie)

Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden een
gebiedsvisie op te stellen.

2.1 Alle bestemmingsplannen in Leiderdorp zijn actueel (niet
ouder dan 10 jaar).

Dit is een doorlopend proces, alle bestemmingsplannen in
Leiderdorp zijn nu en eind 2015 actueel.

2.2 Het ruimtelijk beleid is actueel. Dit is een doorlopend proces, het ruimtelijk beleid zal eind 2015
actueel zijn.

3.1 Voor meer ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen worden
specifieke stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd
(ontwikkelvisie)

Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden een
ontwikkelvisie op te stellen.

3.2 Voor ruimtelijke ontwikkelingen zonder gemeentelijke
grondexploitatie wordt voor de realisatiefase een koop/verkoop of
exploitatieovereenkomst afgesloten.

Dit doel wordt gerealiseerd door voor relevante gebieden een
exploitatieovereenkomst op te stellen.

4.1 Adequate vergunningverlening en handhaving. Dit is een doorlopend proces, waarbij vergunningen binnen
termijn worden afgehandeld. Handhaving vindt plaats volgens
handhavingsbeleid.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Ruimtelijke Structuurvisie

1.1 Regionale Omgevingsvisie 2040

Nee De Ruimtelijke Structuurvisie is door de toevoeging van
alle projecten aan Beleid eind 2014 blijven liggen. Met de
extra inhuur wordt dit traject weer opgepakt en moet de
visie eind 2015 vastgesteld worden.

Leiden heeft het initiatief genomen om met de Leidse regio
een regionale omgevingsvisie op te stellen. Leiderdorp is
een van de 10 gemeenten die hieraan deelneemt. Voor de
zomer wordt een bespreekstuk gemaakt. Dit wordt in het
participatietraject in het najaar verder uitgewerkt.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.2 Opstellen gebiedsvisie voor de A4 zone. Nee Samen met de ondernemers / gebruikers in dit gebied
wordt een gebiedsvisie opgesteld. Er is een extern bureau
voor ingehuurd. De analysefase is voltooid. Er vindt nu een
vertaling plaats naar een conceptvisie.

1.3 Opstellen gebiedsvisie voor De Baanderij. Nee De start voor het opstellen gebiedsvisie voor de Baanderij
staat gepland voor eind 2015, na vaststelling van de
structuurvisie (planning november). De scenario's in de
structuurvise vormen de basis voor dit traject.

1.4 Opstellen gebiedsvisie Lage Zijde (inclusief
vrijkomende Vliko locatie).

Nee Er is een economische effectrapportage uitgevoerd voor de
Lage Zijde om de toekomstmogelijkheden voor het gebied
te verkennen. De gevolgen van de ruimtelijke impact op het
gebied door het beoogde vertrek van het bedrijf Vliko en de
effectrapportage vormen samen de bouwstenen voor de op
te stellen visie op dit gebied.

2.1 Actualisatie van het bestemmingsplan "Centrumplan". Nee De aanpassing van dit plan is afhankelijk van de
uitkomsten van overleg met Wereldhave voor de plannen
van Winkelhof en de uitkomsten van de retailvisie voor de
Leidse regio.

2.2 Afronden plannen gestart in 2014: "Achthovenerpolder",
"Driegatenbrug" en uitwerking W4 "Plantage".

Nee Voor de bestemmingsplannen Achthovenerpolder en
Driegatenbrug worden ontwerpplannen opgesteld.

Het uitwerkingsvoorschrift voor het W4 gebied Plantage is
op 17 maart 2015 vastgesteld.

2.2 Doorlopend:

- Volgen ontwikkelingen nieuwe Omgevingswet
- Standaardisatie bestemmingsplannen.
Nieuw 2015:

- Vereenvoudigd Afwijkingenbeleid met daarin nieuw
Carportbeleid

Voortzetten activiteiten 2014:

- Opstellen welstandsvrij beleid
- Opstellen cultuurhistorischbeleid (erfgoedbeleid).
- Opstellen begraafplaatsbeleid.

Nee

Nee

Nee

Omgevingswet: doorlopend proces, waarbij nu de
samenwerking met Leiden en de Leidse regio wordt
gezocht.

Standaardisatie van de bestemmingsplannen is een
doorlopend proces.

Dit wordt stapsgewijs uitgevoerd. Beleid voor carports en
dakopbouwen worden in het tweede kwartaal opgesteld.

Met het welstandsvrij beleid en het cultuurhistorisch beleid
wordt in het tweede kwartaal van 2015 een aanvang
gemaakt.

Voor het begraafplaatsbeleid wordt voor september een
nut/noodzaak notitie opgesteld.

3.1 Opstellen ontwikkelvisies voor locatie: Driemaster en
ROC.

Nee

Nee

Driemaster:

Er is een ontwikkelvisie voor de Driemasterlocatie
vastgesteld (raad 2 maart 2015). Binnen deze kaders zal
het plan nu verder uitgewerkt moeten gaan worden door
de ontwikkelende partijen (Rijnhart Wonen, Philadelphia,
commerciële partij) en vorm worden gegeven aan de
participatie binnen dit oproces. De bedoeling is om de raad
voor de zomer over de stand van zaken met betrekking tot
het ontwerpplan te informeren.

ROC:

De ROC locatie is najaar 2014 eigendom geworden van
Ymere. Ymere wil niet zelf de ontwikkeling starten maar de
locatie verkopen aan een andere ontwikkelaar middels een
tender. De verouderde randvoorwaarden zijn aangepast
aan de veranderde omstandigheden (raad 20 april 2015).
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

3.2 Opstellen van exploitatieovereenkomst voor locatie
Brittenstein.

Nee Rijnhart Wonen, de gemeente en de klankbordgroep
met omwonenden werken aan de uitwerking van
het plan (binnen de door de gemeente vastgestelde
randvoorwaarden). Daar bestaat nog geen
overeenstemming over.

Een exploitatieovereenkomst wordt pas opgesteld zodra er
overeenstemming is over het te realiseren plan.

4.1 Verlenen van omgevingsvergunningen Nee Dit is een doorlopend proces. Er zijn in het eerste kwartaal
van 2015 38 vergunningen verleend.

4.2 Toezicht op de naleving van vergunningen en
handhaving.

Nee Dit is een doorlopend proces. Er zijn in het eerste kwartaal
van 2015 3 handhavingszaken gestart.

4.3 Werken volgens kwaliteitscriteria 2.1 VTH Nee Om te kunnen voldoen aan deze criteria is het noodzakelijk
regionaal samen te werken. De samenwerkingsopties en
vormen worden daartoe verkend.
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5B Woonbeleid

Inleiding
Wij willen dat onze inwoners 'gewoon lekker kunnen wonen tussen stad en Groene Hart'. Dit betekent dat er voor onze inwoners
in Leiderdorp voldoende passende woningen in een prettige woonomgeving zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor
starters en senioren. Wij werken daarbij nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de
regio Holland Rijnland en andere overheden.

Doelen

Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners

SMART doel Voortgang 2015

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaanbod toekomstbestendig en
voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders,
minder validen etc.) passend.

Bij alle nieuwbouw ontwikkelingen, transformatie en bij beheer
en toewijzing van bestaande (huur-)woningvoorraad wordt hier
aandacht aan besteed.

2. Tussen 2014 en 2020 worden tenminste 150 nieuwe sociale
huurwoningen gerealiseerd

Het programma van Rijnhart Wonen ligt op schema

3. Het percentage aan ingezetenen toegewezen sociale
huurwoningen stijgt van 35% naar 50% in 2020

Lokaal maatwerk is in het 1e kwartaal vastgesteld. De resutaten
zijn nog niet bekend.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

Start van de transformatie van Elisabethhof 1 naar
ongeveer 55 sociale huurwoningen. Deels voor Gemiva
inclusief dagopvang

Ja De interne sloop van het gebouw is afgerond. De
transformatie wordt/is in het 2e kwartaal officieel en
feestelijk door Rijnhart met Gemiva gestart.

Vergunning verlenen voor de bouw van woningen op
locatie Brittenstein

Nee In goed overleg met Rijnhart Wonen en omwonenden wordt
aan de planvorming gewerkt. Vergunningprocedure is nu
gepland voor de 2e helft 2015.

Procedure voor (ook woningbouw) project Amaliaplein Nee Vertraging vanwege de ontwikkeling van het plan voor de
supermarkt en woningen in relatie tot detailhandelsvisie.

Begeleiding van realisatie van ongeveer 55 sociale
huurwoningen Elisabethhof 1

Nee Dit project loopt volgens planning

Begeleiding van bouw van ongeveer 55
socialehuurwoningen op locatie Brittenstein

Nee De bouw nog niet gestart.

Tenminste 15 sociale huurwoningen op locatie Amaliaplein Nee Er is vertraging in verband met detailshandelsvisie voor
o.a. deze locatie.

Over toewijzing van woningen bij nieuwbouwprojecten
worden vooraf afspraken vastgelegd.

Nee in 1e kwartaal nog geen plannen waarin wij dit hebben
kunnen vatsleggen

Voor toewijzing van vrijkomende bestaande
socialehuurwoningen wordt, binnen de regionale kaders,
lokaal maatwerk toegepast.

Ja De criteria voor lokaal maatwerk zijn conform verzoek
Rijnhart Wonen door B&W vastgelegd
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5C Economische zaken

Inleiding

Wij willen de economische structuur van Leiderdorp versterken door het creëren van een aantrekkelijk economisch klimaat.
Wij scheppen daarvoor de kaders en bieden ondernemers daarbij zoveel mogelijk ruimte. Wij werken nauw samen met onze
ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, andere (markt)partijen, de (Leidse) regiogemeenten en de provincie.

Doelen

Het versterken van de economische structuur en het aantrekkelijk maken van het economisch klimaat in Leiderdorp

SMART doel Voortgang 2015

1. Een duurzaam economisch beleid tot 2020 Een aantal projecten hebben we opgestart om de doelstelling te
bereiken. De focus ligt tot nu toe bij het economisch versterken
van de A4-zone Leiderdorp en investeren in recreatie en toerisme.

2. De Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de
top van Europese kennisregio's met life sciences & health als
sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf
en dienstverlening in de regio zelf.

Samen met de partners van Economie071 werken we constructief
samen aan de realisatie van de actiepunten uit Economie071,
zoals de retailvisie en het oprichten van een economisch cluster
vitaliteit.

3. Actueel beleid voor de ambulante handel in 2015 Medio 2015 wordt hiermee gestart

4. Een Bedrijven Investeringszone op de Baanderij per 1 januari
2016

De ondernemers van de Baanderij werken samen om een BIZ te
realiseren per 1 januari 2016.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Het realiseren van een vitaliteitsboulevard Nee Dit wordt medio 2015 opgepakt

1.2 Samen met de ondernemers worden concrete acties
geformuleerd om de administratieve lasten en de regeldruk
voor ondernemers te verminderen

Nee Dit wordt medio 2015 opgepakt

1.3 Beleid opstellen en uitvoering van acties voor recreatie
en toerisme

Nee De projectopdracht is geschreven.Er is een bijeenkomst
voor inwoners, bedrijven en instellingen georganiseerd
waar initiatieven met elkaar zijn verbonden. Volgende
stap is een actiegerichte notitie over het versterken en
het in beeld brengen van alle recreatiemogelijkheden
in Leiderdorp en de promotie ervan. Daarbij ligt een
faciliterende rol voor de gemeente weggelegd. In eerste
instantie zijn het de deelnemers van de bijeenkomst die het
initiatief nemen.

1.4 Het houden van een evaluatie van de
zondagopenstelling

Nee Dit wordt medio 2015 opgepakt

2.1 Het uitvoeren van een verkenning om een cluster
Vitaliteit in de Leidse regio te realiseren

Nee Vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en
onderwijsinstellingen hebben gesproken over het oprichten
van een economisch cluster vitaliteit in de Leidse regio.
Conclusie is dat er behoefte is aan een fysiek en digitaal
Vitaliteitscentrum waar verschillende ondernemers
hun producten en diensten kunnen bundelen en door
ontwikkelen. Het centrum is daarmee een ideale plek
om met nieuwe business modellen te experimenteren en
nieuwe bedrijvigheid te laten ontstaan. Innovation Quarter
en TNO hebben hierin de lead. 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.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

2.2 Het opstellen en uitvoeren van een retailvisie voor de
Leidse regio

Nee Er is een extern bureau ingehuurd om een retailvisie
Leidse regio op te stellen. De gemeenten van
Economie071 werken samen met de ondernemers
aan deze visie. Op dit moment wordt een concept-visie
voorbereid. De planning is dat de definitieve visie in het
najaar 2015 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

3.1 Het actualiseren van de nota Ambulante handel Nee Dit wordt medio 2015 opgepakt.

3.2 Het actualiseren van de Marktverordening Nee Dit wordt medio 2015 opgepakt.

4.1. De voorbereidingen afronden om een Bedrijven
Investeringszone op de Baanderij te realiseren

Nee Vanuit de gemeente zijn we bij de voorbereiding betrokken.
Later dit jaar wordt - bij voldoende draagvlak - een
overeenkomst tussen ondernemers en gemeente gesloten
en wordt een verordening aan de raad aangeboden.
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5D Duurzaamheid

Inleiding

Wij willen meer duurzaamheid in Leiderdorp en richten ons daarbij op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van
de luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval. Daarbij
werken we nauw samen met de Omgevingsdienst West-Holland, onze inwoners, bedrijven en woningbouwcorporatie en andere
partijen. De wettelijke taken worden door de Omgevingsdienst uitgevoerd.

Doelen

Realiseren van meer duurzaamheid in Leiderdorp

SMART doel Voortgang 2014

1. In 2025 is Leiderdorp een duurzame gemeente We gaan dit jaar een nieuwe duurzaamheidsagenda op stellen,
waarin we de ambitie van Leiderdorp op het gebied van
duurzaamheid vastleggen.

2. Voor 2017 maken minimaal 21 huishoudens gebruik van de
duurzaamheidslening

Tot op heden is er door 2 huishoudens gebruik gemaakt van
de duurzaamheidslening. Om de doelstelling te halen zullen er
in 2015 en 2016 19 duurzaamheidsleningen gesloten moeten
worden.

3. 100% duurzame inkoop in 2015 Met SP71 zijn we in gesprek om 100% duurzame inkoop te
realiseren.

Geplande activiteiten in 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Het opstellen van de Duurzaamheidsagenda
2015-2025

Nee Medio 2015 gaan wij een start maken met het opstellen
van de nieuwe duurzaamheidsagenda.

1.2 Samen met ondernemers, burgers en de
woningbouwcorporatie duurzame innovatieve initiatieven
ontplooien.

Nee Het opstellen van de duurzaamheidsagenda
doen we samen met ondernemers, burgers en de
woningbouwcorporatie. De duurzame innovatieve
initiatieven worden hier in meegenomen.

2.1 Het uitvoeren van de duurzaamheidslening Nee Er zijn 2 aanvragen ingediend. Uitvoering vindt plaats als er
een aanvraag binnenkomt.

3.1 In afstemming met het Servicepunt71 alle producten
duurzaam inkopen

Nee Het gesprek daarover is gaande.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 5A Ruimtelijke ordening 659 118 776 38- √ -5%

PROG 5B Woonbeleid 49 38 87 18 √ 20%

PROG 5C Economische zaken 134 14 148 77 √ 52%

PROG 5D Duurzaamheid 495 2 497 136 √ 27%

Saldo programma 1.336 172 1.508 192 13%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 5

7- 122- 129- 43-

Saldo na bestemming 1.330 50 1.379 149 11%

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

Programma 5D, Duurzaamheid
Een deel van de bijdrage aan de omgevingsdienst is betaald. De afrekening met de Omgevingsdienst West-Holland voor het
jaar 2014 is € 22.784 lager, doordat wij minder producten hebben afgenomen. Ook ontvangen wij teveel betaalde subsidie ad.
€ 11.109 retour. Totaal ontvangen wij € 33.893 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210739 Softw BWT 40 23 17 0 0 0   N

7210839 Software benut
BIMAS

10 0 10 0 0 0   J

Totaal 5 Ruimtelijk beleid 50 0 50 0 0 0   
bedragen x € 1.000

Moties en amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie

amendement
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Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
Subprogramma

6A Algemene regionale samenwerking Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ Activiteiten √ Geld √

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

6D Brandweer en rampenbestrijding Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6A Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te
realiseren. Dat doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten en verbindingen te leggen met onze
maatschappelijke, bestuurlijke en private partners. Op deze manier willen wij voor onze burgers effectief en efficiënt zijn en
gebruik maken van kennis en kunde binnen de regio. We hebben daartoe onze visie vastgesteld in de zogeheten “Paprikanotitie”
en de Nota verbonden partijen. De uitgangspunten in beide documenten zijn verwerkt in de Toekomstvisie Leiderdorp 2025,
“Samenwerken en Verbinden”. Hierin wordt voor het bestuurlijke deel van de Toekomstvisie als uitgangspunt gekozen voor
samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van
Leiderdorp

SMART doel Voortgang 2015

1. Betere krachtenbundeling in Holland Rijnland voor strategische
onderwerpen.

De discussie over Kracht15 loopt nog. De verwachting is dat voor
de zomer 2015 een besluit wordt genomen over de toekomst van
Kracht15.

2. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse Regio op
uitvoeringsniveau.

Lopende de discussie over Kracht15 in Holland Rijnland, komen
de colleges van de Leidse regio bijeen om een toekomstvisie
Leidse regio vorm te geven. Op de schaal van de Leidse
regio wordt al intensief samengewerkt op diverse domeinen
en onderwerpen zoals Economie071, LAB071, Structuurvisie
metropolitaan gebied Leiden. Daarmee worden de krachten op
samenwerking gebundeld.

3. Meer sturing op gemeenschappelijke regelingen waar
Leiderdorp aan deelneemt

Dit is een lopende discussie en taaie materie waar nog geen
gemeenschappelijk eindbeeld over is. Hierbij gaat het vooral
om rol en taakopvatting van de GR-en en de bestuurders/
organisaties van de deelnemende gemeenten.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Onderwerpen op met name operationeel en/of tactisch
niveau, die het lokale belang overstijgen, worden in eerste
instantie op Leidse regio niveau uitgewerkt.

Nee Steeds meer werken de gemeenten in de Leidse regio
samen op deze onderwerpen in Leidse regio verband . Dit
proces is niet afgerond en heeft een continu karakter.

1.2 De colleges, raden en ambtelijke organisaties
ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke
agenda.

Nee De colleges van de Leidse regio ontmoeten elkaar
gezamenlijk gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar (13 januari en
21 april 2015). De MT's van de Leidse regio spreken elkaar
over samenwerking, de gemeentesecretarissen eens per
ca 6 weken. De raden spreken elkaar in Oegstgeest op
27 mei 2015.Deze activiteit is niet afgerond en heeft een
continu karakter.
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Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.3 De gemeenten in de Leidse regio stellen
eengezamenlijke, inhoudelijke agenda op om de taken die
niet meer worden uitgevoerd op de schaal van Holland
Rijnland uit te voeren.

Nee Hiertoe wordt door de colleges een gezamenlijke visie
opgesteld op de samenwerking in de Leidse regio. De
eerste stap hiertoe is gezet op 13 januari 2015 tijdens de
collegeconferentie in Oegstgeest.

1.4 Portefeuillehouders stemmen voor de belangrijkste
onderwerpen voorafgaand aan regionale vergaderingen
met elkaar hun standpunten af.

Nee De colleges en betreffende portefeuillehouders
onderkennen dit belang en stemmen zoveel mogelijk
voorafgaand aan vergaderingen af. Deze activiteit is niet
afgerond en heeft een continu karakter.

2.1 De gemeenteraden van Holland Rijnland besluiten
over de nieuwe vormgeving en opgaven voor het
samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Nee De discussie over Kracht#15 loopt nog. De planning van
Holland Rijnland is dat de eerste besluiten voor de zomer
2015 genomen kunnen worden.

2.2 De strategische belangen die de Leidse regio
overstijgen worden behartigd op de schaal van Holland
Rijnland.

Nee Hiertoe dient onder andere de discussie over Kracht15.
Deze is nog niet afgerond. Vanuit de toekomstvisie
Leiderdorp wordt deze lijn van belangenbehartiging
gevolgd.

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in
de regio vertegenwoordigd

Nee Dit is een voortdurend proces

3.2 Bij de grootste gemeenschappelijke regelingen (RDOG
HM, VRHM, ODWH) wordt een discussie gevoerd over
de taken die de regeling voor gemeenten cq Leiderdorp
uitvoert.

Nee De discussie loopt bij deze regelingen dmv Ambtelijke
Governanceteams, maar heeft nog niet tot resultaat geleid.

3.3 Het Leiderdorps regiomodel wordt bij alle
gemeenschappelijke regelingen gebruikt in de
Leiderdorpse organisatie

nvt dit is een voortdurend proces

3.4 Vertegenwoordigers van Leiderdorp in
gemeenschappelijke regelingen zoeken voorafgaand aan
de vergaderingen draagvlak voor keuze en standpunten bij
andere deelnemers.

Nee steeds meer wordt ambtelijk en bestuurlijk afstemming
gezocht. het is nog geen automatisme dat dit op alle
onderwerpen gebeurt.
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6B Bestuur en dienstverlening

Inleiding

De gemeente wordt hét portaal van de overheid: niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal
en landelijk niveau. De Gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Er wordt
gewerkt  om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken.
Dit gebeurt o.a. door het koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties, zowel interne als externe partijen. Op
deze manier willen wij tevens de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

Doelen

Betere dienstverlening

SMART doel Voortgang 2015

1. Het Serviceplein (Klant Contact Centrum) in de gemeente
Leiderdorp is dé ingang voor vragen van burgers, ondernemers
en instellingen. In een groeimodel werkt de gemeente toe naar
een volwaardig Serviceplein dat per 1 januari 2018 functioneert
volgens de normen van programma 'Antwoord©', fase 4. In de
dienstverlening bieden we service voor burgers, ondernemers
en instellingen bij het verkrijgen van producten, diensten en
informatie.

Doorlopend proces met verschillende activiteiten om door te
groeien naar een volwaardig Serviceplein op 1 januari 2018.

2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant
minimaal beoordeeld op 7,6.

Doorlopend proces. De benchmark Publiekszaken wordt
vervangen door het Dashboard Dienstverlening van de NVVB.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Het verder doorontwikkelen van het Serviceplein Nee De telefooncentrale is in maart geupgradet, begin april
is ook de fysieke ruimte vergroot voor de telefonie.
In het 2e kwartaal wordt een vernieuwde, op de klant
gerichte website, gelanceerd. In het 3e kwartaal komt
er een vernieuwde producten en dienstencatalogus en
kennisbank en er wordt een Klant Contact Systeem
geïmplementeerd. Er wordt een kanaalstrategie opgezet
en er wordt in 2015 een start gemaakt met het verbeteren
van processen en overbrengen van producten en diensten
naar het Serviceplein, zodat er meer vragen in de 1e lijn
afgehandeld kunnen gaan worden.

1.2 Het verder doorontwikkelen van de beoogde
medewerkers 1e lijnsdienstverlening van het Serviceplein.

Nee De medewerkers volgen de cursus waardevol klantcontact
met goede resultaten. Negen medewerkers zullen eind mei
en eind juni de opstapcursus Burgerzaken volgen.

2.1 Klanttevredenheid handhaven of verbeteren tov. 2014 Nee De benchmark Publiekszaken wordt vervangen door het
Dashboard Dienstverlening van de NVVB.

2.2 Onderzoeken of reisdocumenten thuisbezorgd kunnen
worden.

Nee Onderzoek vindt nog plaats.

2.3 Op 18 maart 2015: Provinciale statenverkiezingen voor
het eerst gecombineerd met de Waterschapsverkiezingen.

Ja De verkiezingen hebben plaatsgevonden.
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6C Openbare orde en veiligheid

Inleiding

Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en
waar mogelijk verhogen. Dit doen wij door het voeren van integraal veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente de regiefunctie vervult.
Een middel om dit te bereiken is toepassing van de methode Kernbeleid Veiligheid, waarbij het veiligheidsterrein wordt ingedeeld
in verschillende beleidsvelden. Het is noodzakelijk partijen binnen de samenleving van Leiderdorp en daarbuiten te betrekken bij
het veiligheidsbeleid, waarbij ieder invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Doelen

Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk verhogen, zowel
in objectief als in subjectief opzicht.

SMART doel Voortgang 2015

1. Vermindering van inbraak, diefstal en geweld en daarmee
versterking van de veiligheid(sgevoelens).

De ingezette weg wordt vervolgd. Lastig om op basis van deze
(korte) periode iets te zeggen.

2. Hinderlijk en overlastgevend gedrag verminderen, met name bij
individuele en groepen jongeren.1

De ingezette weg wordt vervolgd. Lastig om op basis van deze
(korte) periode iets te zeggen.

3. De veiligheid bevorderen in en nabij scholen. Uitvoeringsplan ligt op schema.

4. Verminderen van geluidoverlast door inzet van toezicht en
handhaving.

Er is een maximale db-waarde bij evenementen in de APV
opgenomen. Echter, op basis van deze korte periode is het lastig
conclusies te trekken over hoe geluidsoverlast zich ontwikkeld.

1 Zoals ook is terug te vinden in het preventie en handhavingsplan alcohol - uitvloeisel van de Drank- en horecawet - zijn jongeren
ook zélf strafbaar indien zij in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank. Dit zal de
komende tijd de nodige aandacht krijgen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Voortzetten van activiteiten en maatregelen tegen
inbraak.

2018 Intensief inbraakpreventiebeleid wordt vervolgd.

1.2 Diefstal van en uit voertuigen tegengaan. 2018 Maatregelen worden verwoord in uitvoeringsprogramma,
fasering is nog niet geheel rond.

1.3 Geweldstoename analyseren en waar mogelijk
tegengaan.

2018 Maatregelen worden verwoord in uitvoeringsprogramma,
fasering is nog niet geheel rond.

2.1 Versterking van de samenwerking van
veiligheidspartners door verdere vormgeving van de
ketenstructuur.

2018 Er wordt ingezet op betere verbindingen, zeker met het
oog op de veranderende verbanden en netwerken (mede
i.h.k.v. de decentralisaties).

2.2 Fysiek en sociaal de ruimte en grenzen voor jongeren
bepalen.

2018 Maatregelen worden verwoord in uitvoeringsprogramma.

2.3 Weerbaarheid van jongeren vergroten. 2018 In groepen 6, 7 en 8 worden weerbaarheidstrainingen
gegeven.

3.1 Registratie en signalering stimuleren en monitoren ten
behoeve van te nemen maatregelen op scholen, maar ook
i.r.t. de openbare ruimte. Samenwerking is ook hier een
sleutelbegrip.

2018 Maatregelen worden verwoord in uitvoeringsprogramma.

3.2 Fysieke- en parkeerproblemen rondom scholen
projectmatig aanpakken.

2018 Maatregelen worden verwoord in uitvoeringsprogramma.

4.1 Door handhaving aanpakken van overlast door
vuurwerk.

2018 Wordt de 2e helft van het jaar oppgepakt.

4.2 Doen van geluidsmetingen. 2018 Gebeurt incidenteel.



1ste Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp58

6D Brandweer en rampenbestrijding

Inleiding

Wij willen een krachtige brandweerorganisatie die voor ons effectief en efficiënt het hoofd kan bieden aan ingewikkelde en
ingrijpende incidenten. De regionale brandweer in Holland Midden voert voor ons de taken uit. Het werkgebied van de Brandweer
Hollands Midden bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het
noorden en via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden en telt ruim 750.000 inwoners.

Doelen

Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zorgen voor goed opdrachtgeverschap richting de regionale brandweer,
opdat deze zoveel mogelijk risico’s voorkomen en zij in geval van calamiteiten goed voorbereid zijn en in de repressie
adequaat hulp bieden aan mens en dier.

SMART doel Voortgang 2015

1. Goed opdrachtgeverschap, zodat de regionale brandweer de
taken voor Leiderdorp op een goede manier uitvoert.

Gemeente zal meer en beter worden betrokken in planvorming en
bij beleidsvorming. Op schema.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Optimaliseren van het proces van advisering, dat
betekent samenwerken en afstemmen met de brandweer,
in de rol van veiligheidspartner én opdrachtgever ten
behoeve van de veiligheid.

2018 Verbeteringen worden in gang gezet. Op schema.

1.2 In het kader van de crisisbeheersing hebben brandweer
en gemeente eigenstandige taken, waarbij goede
afstemming
onontbeerlijk is.

2018 Brandweer en gemeente zijn bezig met kwaliteitslag. Op
schema.

1.3 De repressie is puur een brandweeraangelegenheid.
De gemeente ziet toe op goede uitvoering door de
brandweerorganisatie m.b.t. repressie en nazorg: hulp
bieden aan mens en dier.

2018 Proces. loopt goed



1ste Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp 59

Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 6A Algemene regionale
samenwerking

1.820 8 1.828 811 √ 44%

PROG 6B Bestuur en
dienstverlening

8.448 23 8.471 2.743 √ 32%

PROG 6C Openbare orde en
veiligheid

425 19 443 126 √ 28%

PROG 6D Brandweer en
rampenbestrijding

1.553 78- 1.475 683 √ 46%

Saldo programma 12.246 29- 12.217 4.363 36%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 6

1.524- 100- 1.624- 541-

Saldo na bestemming 10.722 129- 10.593 3.821 36%

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

Programma 6B, Bestuur en dienstverlening
De begroting voor het jaar 2017 is sluitend gemaakt door een onttrekking uit de behoedzaamheidsreserve van € 418.988, deze
onttrekking kan verlaag worden met € 158.219, zodat een onttrekking resteert van € 260.769. Deze wijziging wordt verwerkt in de
begrotingswijziging erratum begrotting.

Inkoopvoordeel
De aanbesteding voor het beheer van onkruid op elementenverharding en halfverharding en het onderhouden van gazons,
bermen en watergangen heeft een inkoopvoordeel opgeleverd voor de jaren 2016 en 2017 met de optie deze 2 jaar te verlengen
van € 39.800. Conform afspraak wordt het voordeel ten gunste gebracht van de taakstelling SP71 efficiency.

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210692
Raadsinfor.syst.2011

27 0 27 0 0 0   N

7210693 Bevolking
software GBA

100 0 100 0 0 0  2e en 3e
kw 2015: op
onderdelen

 N

7210738 Begraafplaats,
grafdelfmach 2013

27 29 -2 0 0 0   J

7210806 Koppelingen
applic/basisregistraties

50 33 17 0 0 0   N

7210807 Wifi
Gemeentehuis

10 0 10 0 0 0   J

7210808 Website 20 2 18 0 0 0   N

7210809
Klantcontactcentrum

59 0 59 0 0 0   N
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Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210811
Basisregistraties

13 0 13 0 0 0   N

7210813 Mobiele
telefoons

30 5 25 0 0 0   N

7210814
Klantbegeleidingssysteem

25 0 25 0 0 0  2e en 3e
kw 2015: op
onderdelen

 N

7210819 BAG software 50 0 50 0 0 0   N

7210822 Belastingen
software

50 0 50 0 0 0   N

7210823 Heffingen /
Invorderingen software

50 0 50 0 0 0   N

7210826 WMO software 35 0 35 0 0 0   N

7210827 Waarderings
software

50 0 50 0 0 0   N

7210829 Cyclorama's
software

15 0 15 0 0 0   N

7210831 Digitale
presentatieschermen
(4x)

10 0 10 0 0 0   N

7210840 Integreren
dienstverlening

8 1 7 0 0 0   N

7210859 Auto BOA's
2015

35 0 35 0 0 0   N

7210869 Mobiele
strafbeschikking

10 7 3 0 0 0   J

Totaal 6 Bestuur
Burgerzaken &
Veiligheid

674 69 605 0 0 0   

bedragen x € 1.000

Moties en amendementen

 M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Carillion 4-11-2009 Het carillon staat opgeslagen bij de
klokkenmaker (Petit & Fritsen). Er
is besloten (na ideeën van burgers)
om het carillon terug te plaatsen in
het centrum, zodra het Centrumplan
gereed is.

motie Tunnelbak A4 20-11-2014 september 2015 Oefening is gepland.
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Programma 7 : Grondontwikkeling
Subprogramma

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen √ Activiteiten ± Geld √

7B Grondontwikkeling Centrumplan Doelen – Activiteiten ± Geld √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen ± Activiteiten ± Geld √

7A Grondontwikkeling algemeen

Inleiding

De gemeente heeft nog verschillende gronden en opstallen in eigendom waar ze geen bestemming (meer) voor heeft.
Deze locaties worden herontwikkeld voor onder andere woningbouw, maar bijvoorbeeld ook een supermarkt naast het
zwembad de Does. Voor deze locaties wordt een ontwikkelingskader opgesteld (zie programma 5A) en vervolgens worden de
gronden in ontwikkeling gebracht. Meestal gebeurt de ontwikkeling door een andere partij als gevolg van een aanbesteding of
samenwerkingsovereenkomst.

Doelen

Herbestemming leegkomende locaties

SMART doel Voortgang 2015

1. Afsluiten van overeenkomsten om medewerking te verlenen
aan de (ruimtelijke) procedures om de gewenste ontwikkeling op
leeggekomen locaties te realiseren.

Doel wordt bereikt door voor ontwikkelingen een overenkomst af
te sluiten.

2. Uitwerken schetsplan tot definitief ontwerp Doel wordt bereikt door voor relevante gebieden schetsplannen uit
te werken tot definitief ontwerp.

3. Doorlopen ruimtelijke procedures om de ontwikkeling
mogelijk te maken. Dit kan met een bestemmingsplan of een
afwijkingsprocedure

Doel wordt bereikt door voor relevante ontwikkelingen een
ruimtelijke procedure te doorlopen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 Afsluiten van overeenkomst voor de ontwikkeling van
de locatie Driemaster

Nee De ontwikkelvisie is 2 maart 2015 door de raad
vastgesteld. Naar verwachting kan er eind 2015 een
overeenkomst gesloten worden als er overeenstemming is
over het te maken plan.

2.1 Uitwerken schetsplan Amaliaplein Nee De uitwerking van het Amaliaplein wacht op voortgang in
het planologische traject. Eerst moet de provincie worden
overtuigd dat deze nieuwe detailhandelsontwikkeling zowel
lokaal als regionaal goed is afgewogen.

2.2 Uitwerken schetsplan Driemaster Nee Rijnhart Wonen heeft zich gemeld om, gezamenlijk met
Philadelphia en een commerciële partij, een scenario uit te
werken. De verwachting is dat er in het derde kwartaal een
schetsplan ligt dat verder uitgewerkt kan gaan worden.

3.1 Vaststellen verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
door raad Amaliaplein

Nee De planologische procedure voor Amaliaplein is nog niet
gestart.
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7B Grondontwikkeling Centrumplan

Inleiding

Het project Centrumplan heeft als hoofddoel het realiseren van een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp. Kloppend
hart van Leiderdorp.
Dat doen wij o.a. door het realiseren van een levendiger centrum met een groter aantal openbare functies en het aantrekkelijker
maken om  te verblijven in het gebied door opwaardering van de openbare ruimte en uitbreiding van het winkelareaal.

Doelen

Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en
leefklimaat in Leiderdorp maken

SMART doel Voortgang 2015

1. Het ten opzichte van 2010 verbeteren en vergroten van het
winkelareaal in Winkelhof in 2015

Het verbeteren is enigszins op gang gebracht door interne
verbouwingen en verfraaiingen. Het vergroten van het
winkelareaal wacht nog steeds op concretere plannen van
Wereldhave en is dus zeker vertraagd.

2. Het openbaar gebied in het centrum uiterlijk in 2017 ten
opzichte van 2010 kwalitatief hoogwaardiger in te richten.

Realisatie van dit doel is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen
qua uitbreiding winkelareaal genoemd onder 1.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

1.1 toetsen en planologisch medewerking verlenen aan
gewijzigde plannen

Nee Overleg met provincie is gestart in relatie tot de retailvisie
voor de Leidse regio.

2.1 Uitvoering herinrichting kruispunt Engelendaal/
Merelstraat

Nee Dit project wordt volgens planning uitgevoerd

2.2 in relatie met de gewijzigde bouwplannen Winkelhof
inrichtingsplannen van de omgeving aanpassen

Nee Dit is afhankelijk van de indiening van gewijzigde plannen
van Wereldhave
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7C Grondontwikkeling W4

Inleiding

De grondontwikkeling W4 dient voor het genereren van gelden waardoor het mogelijk wordt onze bijdrage van 2012 aan de
verlengde verdiepte A4 (gedeeltelijk) terug te verdienen.

We willen dit bereiken door het ontwikkelen van locaties binnen Leiderdorp met het oog op wonen, werken, water en wegen.

Doelen

Generen van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4

SMART doel Voortgang 2015

1. In 2016 hebben wij in het plangebied W4 twee woonlocaties,
Plantage en Mauritskwartier ( alleen nog kavel M), tot ontwikkeling
gebracht die financieel bijdragen aan de verlengde en verdiepte
A4

Met de uitspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplan
W4 zijn de ontwikkelingsrisico's voor het gebied Plantage
aanzienlijk beperkter.

De overeenkomst tot grondverkoop voor Plantage is gesloten

2.  In 2015 hebben wij in het plangebied W4 de werklocatie
Bospoort tot ontwikkeling gebracht

Dat doel lijkt in ieder geval voor 2015 niet haalbaar. Ontwikkeling
sterk afhankelijk van externe factoren. Dit geldt zeker (ook) voor
Ikea.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

Ontwikkelen Plantage (Oplevering bouwrijpe grond
Plantage om woningbouw mogelijk te maken, deels
woonrijpmaken)

Nee De voorbereiding is in volle gang. De bomen zijn al gekapt.

Plaatsing kunstwerk (Plantage) Nee De opdracht is gegeven aan de kunstenaar. Tijdelijke
plaatsing vindt vermoedelijk in het 3e kwartaal plaats.

Aanwijzing archeologisch rijksmonument park Plantage Nee Wij wachten op het aanwijzingsbesluit van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed

Verkoop gronden kavel M ( 2 of 3 woningen) Nee Er is wel belangstelling getoond, maar er zijn nog geen
kopers.

Druk uitoefenen om te komen tot ontwikkeling Ikea Nee IKEA zal vermoedelijk in 2e kwartaal besluiten over plan.

verkoopactiviteiten 3 resterende "paviljoens'' Nee Er vinden nog geen verkoopactiviteiten plaats.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 7A Grondontwikkeling
algemeen

3.399- 3 3.397- 26 √ -1%

PROG 7B Grondontwikkeling
Centrumplan

1.211- 2 1.208- 17 √ -1%

PROG 7C Grondontwikkeling W4 4.150 7 4.157 100 √ 2%

Saldo programma 460- 12 448- 143 -32%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 7

502 0 502 13- -3%

Saldo na bestemming 42 12 54 130 239%

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

Openstaande kredieten

Kostenplaats Krediet Uitgaven
t/m lopend
dienstjaar

Restant
krediet

Te
realiseren
inkomsten

Inkomsten
t/m lopend
dienstjaar

Nog te
realiseren
inkomsten

Planning Af
te
sluiten
(J/
N)

7210850 Herinr. Vliko-
terrein Oude Rijnzone

1.100 79 1.021 0 0 0  2017  N

Totaal 7
Grondontwikkeling

1.100 79 1.021 0 0 0  2017  N

bedragen x € 1.000

Moties en Amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Temporiseren projecten 28-6-2010 21-05-2014 er is een taaktelling opgenomen op
het cluster projecten. Deze moet de
komende jaren in gevuld worden.

motie HSL infocentrum 28-6-2010 in definitiefase, in 2e kwartaal naar
ontwerpfase, eind 3e kwartaal
besluitvorming raad om ontwerpfase
af te ronden.
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Algemene dekkingsmiddelen
Subprogramma

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Algemeen dekkingsmiddelen

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningen niveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat
in de 7 programma’s hiervoor is uiteengezet. De inhoud van dit hoofdstuk is verplicht voorgeschreven in het besluit Begroting &
Verantwoording (BBV).

Doelen

Een degelijk financieel beleid

SMART doel Voortgang 2015

De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht. De begroting is structureel en reëel in evenwicht voor de jaren
2015 en 2016.

Structurele lasten dekken we met structurele baten. In het kader van het financieel toezicht dienen begroting en
jaarrekening in materieel evenwicht te zijn. Materieel evenwicht
betekent dat er geen incidentele baten worden ingezet voor
structurele lasten. In de jaarrekening 2014 is sprake van materieel
evenwicht.

Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk doorgezet op
het beleidsterrein waarop het rijk bezuinigt.

Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, tegenvallers
compenseren we binnen het begrotingshoofdstuk.

Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Nieuw beleid financieren we door oud beleid hiervoor in te ruilen. Dit is een doorlopend proces en wordt toegepast indien dit zich
voordoet.

Wij verhogen de lokale lasten in beginsel niet met méér dan de
inflatiecorrectie.

Dit is een onderdeel van de scenario's bezuinigingen.

Geplande activiteiten voor 2015

Activiteit Afgerond Voortgang 2015

Herzien nota Reserves en Voorzieningen Nee Het herzien van het reservelandschap staat gepland op de
raadsplanning tijdens de begrotingsraad.

Scenario's bezuinigingen Nee Een 2-tal bezuinigingsscenario’s om het financieel
meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te
houden worden opgeleverd bij de financiële kadernota
2016-2019.

Investeringsagenda Nee Deze investeringsagenda zal voor de eerste maal
worden opgesteld bij de begroting 2016-2019, deze
investeringsagenda zal uiteraard aansluiten bij de
scenarios van de bezuinigingen zoals in de financiële
kadernota wordt opgenomen.

Webversie begroting en jaarrekening Ja Vanaf het najaar 2014 is er van de gemeentelijke begroting
en het jaarverslag ook een doorzoekbare webversie
gemaakt.

Belasting- en legesverordeningen Ja De actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen
en tarieven 2015 zijn vastgesteld in de raad van december
2014.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal budget Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

Alg dekkingsmiddelen A Lokale
heffingen

7.587- 7 7.580- 6.953- √ 92%

Alg dekkingsmiddelen B Alg.
uitkering

33.376- 48- 33.424- 11.397- √ 34%

Alg dekkingsmiddelen C
Onvoorzien

55 0 55 0 √ 0%

Alg dekkingsmiddelen D Dividend 367- 40 327- 116 √ -35%

Alg dekkingsmiddelen E
Financiering

2.408- 0 2.408- 925- √ 38%

Alg dekkingsmiddelen F Overig 0 0 0 0 √ 33%

Saldo programma 43.682- 1- 43.684- 19.159- 44%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
ALG.DEKKING

291 91- 200 124

Saldo na bestemming 43.391- 92- 43.483- 19.035- 44%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
Als alles volgens planning verloopt scoort een stoplicht groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op gegeven.
B. Algemene uitkering
De Algemene uitkering wordt voor het lopende jaar berekend op basis van de specificaties van het ministerie, deze waren nog op
eigen inschattingen gebaseerd. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld van € 268.001 voordelig, deze wordt conform
de nota Reserves en Voorzieningen gestort in de behoedzaamheidsreserve.
Daarnaast wordt de decembercirculaire verwerkt, voor 2015 wordt het nadeel onttrokken aan de reserve. Voor de overige jaren
leidt dit tot een nadeel.
De meicirculaire 2015
De financiële effecten van de meicirculaire 2015 zijn opgenomen in de Kadernota 2016 met de doorwerking in de jaren
2016-2019. De financiële effecten voor het begrotingsjaar 2015 worden apart aangeboden aan de raad inclusief een
raadsvoorstel, -besluit en begrotingswijziging.
E. Financieringsfunctie
Begrotingswijziging erratum begroting: Het te hoog schatten van de schuldpositie heeft invloed op de begrote post voor de te
betalen langlopende rente. Deze begrote post komt terug in het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen/financieringsfunctie. De
begrote rente-uitgaven voor 2017 en 2018 staan in de begroting te hoog voor respectievelijk € 158.219 en € 674.589.
Dit voordeel wordt in 2017 en 2018 (deels) gecorrigeerd met de behoedzaamheidsreserve omdat deze als sluitpost van de
begroting 2015 is gebruikt.
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Voortgang algemene taakstellingen

U was gewend in de bestuursrapportage een overzicht te zien van alle openstaande taakstellingen.
De taakstellingen voor het meerjarenbeeld (vanaf 2015) worden allemaal behandeld in de financiële kadernota.

Bijna alle taakstellingen zijn toegewezen aan subprogramma's. Alleen de twee resterende algemene taakstellingen willen wij nu in
dit onderdeel behandelen.
Per taakstelling wordt aangegeven wat de voortgang is van de taakstelling en wordt er een kleur aangegeven. Daarbij geldt de
volgende legenda:

Groen: Deze taakstelling wordt naar verwachting gerealiseerd.
Oranje: Het wordt kritisch of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
Rood: Deze taakstelling zal niet gehaald worden, in één van de programma’s wordt hier nader op ingegaan.

In de kadernota 2016-2019 is het volgende opgenomen betreffende de taakstellingen in de begroting;
"De nu opgenomen taakstellingen in de begroting 2015-2018 worden afgeboekt van de budgetten in de begroting 2016-2019, op
deze manier wordt gestart met een 'clean' begroting 2016-2019."

Nr Actie 2015

1 Er staat nog een algemene taakstelling uit het verleden van ruim € 100.000. Deze algemene taakstelling
was ooit € 500.000 en zou worden ingelost door kleine restbudgetten op diverse budgetten binnen de
programma's. Deze taakstelling zal aan het einde van het jaar worden afgeboekt, mede gezien het
jaarrekeningresultaat van de afgelopen jaren wordt ingeschat dat dit bedrag gevonden kan worden.

√

-100.946

2 Inkoopvoordeel
Bij de vorming van SP71 is een belangrijk voordeel ingeboekt op inkopen. Door gezamenlijk en
professioneel in te kopen kunnen inkoopvoordelen behaald worden. Voor de voorgaande jaren zijn deze
inkoopvoordelen ook behaald. Voor 2015 staat een forse opgave. Het zal krap worden om deze taakstelling
te behalen op uitsluitend de inkopen. Uiteraard wordt hier wel vol op ingezet. Mocht deze taakstelling niet
via de inkopen behaald kunnen worden zal gekeken worden of het wellicht wel via kleine overschotten
gerealiseerd kan worden, zoals voorgaande taakstelling.

√

-373.084

-474.030

Openstaande kredieten

Geen

Moties en Amendementen

M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang
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PARAGRAFEN
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Paragraaf Weerstandvermogen
1. Algemeen
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in
een ratio weerstandsvermogen en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de mate aan, waarin de
gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder effecten voor het voorzieningenniveau.

Weerstandscapaciteit
Het weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de langlopende voorzieningen
en de begrotingspost onvoorzien.Het is een politieke afweging om te bepalen welke delen van de incidentele en structurele
componenten men tot deweerstandscapaciteit wil rekenen. In het beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement is die
afweging uitgewerkt.

Risicomanagement
Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De gemeente wil risico's die zij loopt zo
veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren, beoordelen.
Dooreen goed systeem van risicomanagement worden bestuurders en managers in staat gesteld voor risico’s, die het behalen
van dedoelstellingen van de organisatie bedreigen, passende beheersmaatregelen te nemen.

2. Risico's

Risico-overzicht
Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een
risicomanagement informatiesysteem dat bij meer gemeenten wordt gebruikt. Hiermee worden risico's systematisch in kaart
gebracht en beoordeeld door alle afdelingen binnen de gemeente. Op grond van het beleidskader weerstandsvermogen en
risicomanagement worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage,
nadat een beheersmaatregel is getroffen, aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit aangevuld met de getroffen
beheersmaatregel. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico’s opgenomen.
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Tabel 1: de 10 belangrijkste risico's

PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 Niet tijdig
beschikken over
juiste informatie
ten behoeve van
beleids- ontwikkeling
en begroting en
informeren cliënten

Actief
1. bepalen en
inventariseren van
gegevens die nodig zijn;
2. inzichtelijk maken
welke informatie wel
binnen gemeente en
regio beschikbaar is;
3. signaleren
ontbrekende informatie
en lobby naar landelijke
overheid

90% 600.000 4.96%

1 Btw niet
compensabel
op jeugdzorg en
wmo die via een
samenwerkings-
verband wordt
ingekocht.

Actief
1. Geen
samenwerkings-
verband;
2. landelijke lobby

90% 600.000 4.95%

7 Exploitatie
door derden
in combinatie
met beperkte
bankgarantie. Recht
op bankgarantie,
deze zal echter niet
toereikend zijn om
herinrichtings-
kosten en/
of eventuele
milieuproblematiek
te dekken.
Daarnaast vervalt
mogelijk een
deel van de
huuropbrengst van
de polder.

Actief
Uitvoerings-
kosten liggen bij een
externe partij en er
is voorzien in een
goede monitoring
(Omgevingsdienst West-
Holland/Provincie)

50% 1.000.000 4.57%

8 Doordat de interne
rentebaten en
rentelasten voor
een groot deel
afhankelijk zijn van
de GIG heeft een
verschuiving in de
geprognosticeerde
uitgaven en
inkomsten binnen
de GIG projecten
een direct effect op
het rentesaldo. De
GIG wordt defensief
geraamd. Dit leidt
echter tot een
offensieve raming
voor het rentesaldo.
In de begroting is
voorzichtig met de
renteposten van
de GIG omgegaan,
toch kunnen hier
nog extra nadelen
cq voordelen op
volgen. Lagere
inkomsten op de
interne rente cq
hogere uitgaven.

Actief
Rente onderzoek
gedaan. Rente
opbrengst in exploitatie
is afgetopt

90% 500.000 4.11%
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PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 ICT-systemen
niet tijdig gereed
om gebruik en
uitwisseling van
informatie te
ondersteunen

Actief
1. aansluiting zoeken
bij landelijk advies over
informatie- voorziening;
2. inventarisatie
betrokken systemen
inclusief verwachte
knelpunten;
3. beginnen met veilige
ict-toepassingen,
bewezen technologie;
Acties:
1. audit tbv toets privacy
en veiligheid gegevens;
2. duidelijke afspraken
en protocol over
informatie- beveiliging
en privacy gegevens
3. informatie-
voorziening inrichten
vanuit principe klant
is eigenaar dossier en
medewerkers hebben
toegang

90% 400.000 3.31%

2 Kosten voor
beschutte
werkplekken en re-
integratie bij DZB
nemen toe

Actief
Keuzes over
verdeling budget
over doelgroepen en
inzet van effectieve
instrumenten op
basis van financieel
afwegingsmodel, waarin
de financiële gevolgen
in grote lijnen zijn
aangegeven.

90% 400.000 3.30%

8 Verstrekte
garantstellingen
voor leningen aan
diverse instellingen,
kunnen niet worden
afgelost. Dit risico
is gestegen ten
gevolge van
de kredietcrisis
(inclusief NHG). (zie
ook R62)

Actief
Beleid is erop gericht
dat er geen nieuwe
garantstellingen zonder
waarborg worden
afgegeven. 90% 400.000 3.29%

7 Op een terrein
is een discussie
over het verlenen
van medewerking
aan programma
eigenaar/
ontwikkelaar

Suggestie
Contractueel goed
vastleggen van
afspraken 70% 500.000 3.16%
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PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 Gemeente is niet
in staat inkoop/
aanbesteding
voldoende te
realiseren

Actief
1. tijdig betrekken
deskundigen op terrein
van financiën en
aanbesteding;
2. In aanbestedings-
traject meerdere
mogelijkheden tot
sturing aanbrengen;
3. verschillende
modellen voor
bekostiging logisch
inzetten;
4. inzetten op kennis en
expertise uitwisselen
met partners

70% 450.000 2.90%

6 risico op circulaires
(VNG/BZK); geld
dat nog niet komt
terwijl taken al wel
uitgevoerd moeten
worden.

Actief
In transitie de inkomsten
en uitgaven in evenwicht
brengen. 90% 350.000 2.87%

Totaal grote risico's 5.200.000

Overige risico's (94) 23.669.004

Totaal alle risico's 28.869.004

Veranderingen in top 10 van risico’s
Er zijn ten opzichte van de jaarrekening geen grote veranderingen. De risicosimulatie bepaalt de top 10, waarbij ten op zichte van
de jaarrekening het risico omtrent de inkoop/aanbesteding is vervangen door risico op circulaires van VNG/BZK waarvan de taken
uitgevoerd dienen te worden waarbij het geld nog niet is ontvangen.

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren
van het maximale bedrag van € 28.869.004 voor alle risico's ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in
hun maximale omvang optreden. Bij de simulatie is gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.
Het resultaat is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 7.010.059 het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen
worden afgedekt. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door alle risico's waarvoor geen of onvoldoende
beheersmaatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
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Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest relevante percentages en de daarmee corresponderende benodigde
weerstandscapaciteit.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage Bedrag (€)

75% 6.122.245

80% 6.351.860

85% 6.637.743

90% 7.010.059

95% 7.596.858

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Voor het bepalen beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de kadernota weerstandsvermogen en
risicomanagement (2009) alsmede de nota’s en reserves en voorzieningen (2013) gebruikt. De beschikbare weerstandscapaciteit
bestaat uit een direct en niet direct beschikbaar deel. De niet direct beschikbare deel kan na democratische besluitvorming
worden omgezet van een niet direct beschikbaar naar direct beschikbaar

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand Capaciteit (€)

Direct beschikbaar 3.692.938

Niet direct beschikbaar 10.791.434

Begroting: Onvoorziene lasten 55.183

Totale weerstandscapaciteit 14.539.555

4. Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde
risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide
componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit € 14.539.555Ratio weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit
=

€ 7.010.059
= 2,07

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A > 2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim
voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende

F < 0.6 ruim
onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Het
ratio van uw organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.
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Tabel 5: Risicoverdeling per programma

Risico per programma Aantal risico's Brutobedrag Nettobedrag
(=bedrag na
maatregelen)

M1 Aantal
risico's m.b.t.

samenwerkings-
verbanden

Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd 21 4.092.000 4.090.000 19 2

Programma 2 Werk en Inkomen 3 700.000 700.000 2 0

Programma 3 Kunst, Cultuur en
Sport

1 200.000 200.000 0 0

Programma 4 Beheer openbare
ruimte

9 1.815.000 1.775.001 3 0

Programma 5 Ruimtelijk Beleid 2 200.000 60.000 1 0

Programma 6 Bestuur,
Burgerzaken en Veiligheid

34 14.484.001 11.464.001 38 5

Programma 7 Grondontwikkeling 14 6.330.000 5.370.001 13 0

Algemene dekkingsmiddelen 14 5.875.001 4.580.001 10 0

Niet in te delen in programma 6 630.000 630.000 2 1

Totaal 104 34.326.002 28.869.004 88 8

Uitplitsing programma 7
Grondontwikkeling

W4-risico's 13 5.830.000 4.870.001 0 0

overige programma 7 1 500.000 500.000 0 0

Totaal 14 6.330.000 5.370.001 0 0
* Aantal actieve beheersmaatregelen
1 Aantal actieve beheersmaatregelen
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Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding

De bedrijfsvoering van de gemeente heeft een belangrijke rol in de realisatie van de doelen van de gemeente. Bedrijfsvoering
is een onderdeel van zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de
ondersteunende processen. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat de programmabegroting, de productenraming en de
werkplannen van de ambtelijke organisatie op een zo efficiënt mogelijke wijze gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd
met de organisatie-eenheden Control en Concernzaken en in samenwerking met Servicepunt71.

Control is belegd in een afzonderlijke eenheid met een onafhankelijke positie in de organisatie en valt rechtstreeks onder
de gemeentesecretaris. Control bevordert en bewaakt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de
bedrijfsprocessen binnen de gemeente Leiderdorp en de betrouwbaarheid van de informatie die deze processen opleveren
(zogenaamde ‘brede control’).

Communicatie is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding
is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding met burgers
en andere relaties te verkrijgen, alsmede om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het
communicatiebeleidsplan 2012-2015 is de ‘kapstok’ voor het werk en de activiteiten van communicatie.

Salaris-, inhuur- en studiekostenoverzicht
Er wordt een onderscheid gemaakt in:
- Salarislasten
- Inhuur derden ter vervanging van vaste formatie
- Inhuur derden voor tijdelijke uitbreiding
- Studiekosten
- Onafhankelijk advies voor specifieke doeleinden.
In het overzicht zijn uitsluitend de kosten met betrekking tot de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur, studie, advies en
salaris dat rechtstreeks geboekt wordt op investeringen/voorzieningen/grondexploitaties zijn niet meegenomen.
De verplichtingen zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris-, inhuur- en studiekosten is als volgt:

bedragen
x € 1.000

2015
primitief

2015
na Begr. wijz. t/m april
incl. form. wijz.

2015
werke-
lijk t/m april

%
2015 Werkelijk/
2015 na wijz.

 salariskosten algemeen 10.492 10.496 2.150 20%

 inhuur derden vaste formatie 209 214 129 60%

 inhuur derden tijdelijke formatie 20 20 74 372%

 studiekosten 309 309 66 21%

 onderzoek en advies alg. 886 1.093 209 19%

 11.916 12.132 2.629 22%

a. Salarislasten algemeen
De loonkosten blijven iets achter op de begroting. Het geprognosticeerde voordeel ontstaat o.a. door diverse vacatureruimte
(11%) binnen afdelingen.

b. Inhuur derden vaste en tijdelijke formatie
Op inhuur is er sprake van een overschrijding. Deze worden tot nu toe gedekt door vacatureruimte. Gezien het verloop van de
uitputting is het wel van belang om de totale inhuurkosten te blijven bewaken.
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c. Studiekosten
De studiekosten bestaan uit een regulier opleidingsbudget en een individueel opleidingsbudget. Bij het individueel
opleidingsbudget hebben de ambtenaren de mogelijkheid om dit budget a € 500 per persoon per jaar in 3 jaar op te sparen en in
een keer op te vragen. Dit is op dit moment nog niet volledig benut.

d. Onderzoek en advies algemeen
Momenteel is er geen aanleiding om te verwachten dat er een overschrijding zal ontstaan op de kosten voor “onderzoek en
advies”.
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OVERIGEN

Overigen

In dit onderdeel treft u, conform de Financiële verordening 212, een overzicht aan van:

■ verkorte balans
■ aangevraagde subsidies
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Verkorte balans
bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2015 Saldo 30-04-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling 225 203

Immateriële vaste activa 225 203

Materiële vaste activa

Investeringen met maatschappelijk
nut

2.887 3.041

Investeringen met economisch nut 57.326 57.153

Investeringen met economisch nut
met heffingen

10.985 11.018

Totaal materiële vaste activa 71.198 71.212

Financiële vaste activa

Bijdrage activa derden 8.825 8.734

Deelnemingen (effecten) 2.137 2.137

Leningen overige verbonden
partijen

24 24

Overige langlopende leningen 9.160 9.160

Totaal Financiële vaste activa 20.146 20.055

Totaal vaste activa 91.568 91.470

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en
handelsgoederen

0 0

Onderhanden werk projecten 4.138 4.138

Totaal Voorraden 4.138 4.138

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen 3.549 4.528

Overige vorderingen 6.091 11.904

Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar 9.641 16.433

Liquide middelen 1 2

Overlopende activa

Overige vorderingen 37 37

Totaal vlottende activa 13.817 20.610

Totaal generaal 105.385 112.080
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bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2015 Saldo 30-04-2015

vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.693 4.633

Bestemmingsreserves 36.274 35.517

Totaal eigen vermogen 39.966 40.149

Resultaat na bestemming 953

Voorzieningen 10.436 9.851

vaste schulden

Onderhandse leningen bij
binnenlandse banken

23.663 23.663

Waarborgsommen 7 7

Totaal vaste schulden 23.670 23.671

Totaal vaste passiva 75.025 73.671

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

Kasgeldlening 3.000 9.000

Bank- en girosaldi 8.318 4.984

Overige schulden 3.692 2.450

Totaal Netto vlottende schulden 15.010 16.434

Overlopende passiva 15.349 14.083

Totaal vlottende passiva 30.359 30.518

Totaal generaal 105.385 104.189

Toelichting verkorte balans

Algemene toelichting
In deze rapportage is de verkorte balans opgenomen, waarin tussentijds inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de
verschillende balansposten tot 30 april 2015. Voor het niveau van de toelichting is aangesloten bij de hoofdindeling van de balans
conform het financiële systeem.

De verkorte balans die wij u hier presenteren bestaat uit een “foto” van de stand van de administratie per 30 april 2015. Er is geen
sprake van een tussentijdse afsluiting hetgeen ook verklaart waarom de balans per 30 april 2015 niet in evenwicht is. Aan het
saldo van deze balans kunnen geen conclusies worden verbonden. Hierna worden de relevante balansposten toegelicht.

Immateriële vaste activa
De afname betreft de geplande afschrijvingen.



1ste Bestuursrapportage 2015 -- gemeente Leiderdorp82

Materiële vaste activa
Dit betreft voor maatschappelijk nut een verhoging van met name de IVVP.
Voor economisch nut betreft de mutaties met name een verhoging van de Brede school west casco en Van Oude Rijn tot Kaag en
de verlaging wordt veroorzaakt door de reguliere afschrijvingen.
Voor economische nut met heffingen betreft de mutaties met name een verhoging van de rioleringen en wateroverlast Zijlkwartier.

Financiële vaste activa
Bijdrage activa derden loopt conform begroting en betreft dus afschijvingen.
Deelnemingen geen bijzonderheden.
Leningen overige verbonden partijen loopt conform begroting en betreft een afschrijving en kapitaallasten.
Overige langlopende leningen geen bijzonderheden.

Voorraden
Deze post wordt pas aan het einde van het jaar beoordeeld en gemuteerd aangezien dit grotendeels te maken heeft met de GIG.
In de voortgangsrapportage van de GIG zal nader in worden gegaan op de mutaties.

Uitzettingen korter dan 1 jaar
Vorderingen openbare lichamen:
De te verrekenen BTW en btw-compensatiefonds wordt hier op verantwoord, € 4,4 miljoen.
De overige posten voor openbare lichamen betreft nog € 114.300, welke nog verrekend/ontvangen dienen te worden.
Overige vorderingen betreft voornamelijk:
■ Het saldo van de belastingdebiteuren is toegenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt door het opleggen van belastingen eind

februari 2015, welke in de loop van het jaar zullen worden betaald en dient er ook nog een verrekening plaats te vinden met de
de banksaldi belastingdebiteuren aan de passiva zijde van € 0,4 miljoen.

■ Het saldo van de overige debiteuren per 30-4-2015 verminderd van € 4,91 miljoen per 31-12-2014 met € 0,46 miljoen tot een
openstaand saldo van € 4,45 miljoen.

Liquide middelen
Liquide middelen geen bijzonderheden.

Overlopende activa
Onder de overlopende activa is € 37.000 verrekend inzake diverse vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten in 2014.

Eigen vermogen
De begrote mutaties in niet resultaatafhankelijke reserves worden maandelijks geboekt. De ‘resultaatafhankelijke’ reserves
worden aan het eind van het jaar geboekt. Hierbij valt te denken aan de mutaties met betrekking tot grondexploitatieprojecten.

Resultaat na bestemming
Voorlopig resultaat van de jaarrekening 2014 wordt pas geboekt na goedkeuring van de Raad van 7 juli 2015.

Voorzieningen
De dotaties in voorzieningen worden maandelijks geboekt.

Vaste schulden
De aflossingen van de onderhandse leningen zijn geboekt conform de afgesproken aflossingsschema’s.
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Netto vlottende schulden
Kasgeldlening
De mutatie betreft het aflossen van een kasgeldlening van € 3 miljoen en het aantrekken van een kasgeldlening van € 9 miljoen.
Bank- en girosaldi
Dit betreft uitgaven en inkomsten via de bankrekeningen in totaal een toename op de bankrekeningen van € 3,3 miljoen, waarvan
€ 0,4 miljoen belastingdebiteuren betreft (zie ook verklaring bij uitzettingen korter dan 1 jaar).
Het overige verschil van € 2,9 miljoen komt door enerzijds van het aantrekken van per saldo een kasgeldlening van € 6 miljoen
(€9 miljoen - 3 miljoen). Anderzijds is de daling van de overige 3 miljoen op de rekeningen courant in het eerste kwartaal een
jaarlijkse trend. In de eerste maanden van het jaar worden geen inkomsten ontvangen vanuit de lokale heffingen, terwijl de
uitgaven in deze periode wel regulier plaatsvinden. Door de ontvangst van de lokale heffingen vanaf het tweede kwartaal en de
ontvangst van de teruggave vanuit het Belasting Compensatiefonds in juli, zal de negatieve stand op de rekening courant naar
verwachting terug gaan lopen.
Overige schulden
Het saldo van de crediteuren per 30-4-2015 neemt toe van € 2,1 miljoen per 31-12-2014 met € 1,13 miljoen tot een openstaand
saldo van € 0,97 miljoen.
Het saldo van de facturen dien nog als nog te betalen stonden op de balans 2014 ad € 1,7 miljoen is betaald. Deze zullen in de
loop van het jaar worden verrekend.

Overlopende passiva
Er is een verlaging door afwikkeling van betalingen van facturen, nieuwe facturen te betalen en vooruitontvangen bedragen in
2015 ad € 1,3 miljoen.

Aangevraagde subsidies
Nr. onderwerp toegekend

ja/nee/onderhanden
reden van niet
toekennen

subsidieverstrekker totale subsidie

1 Zero Based Budgetting ja  ESF Actie E Vitale
Bedrijven

18.000

2 Training agressie en
geweld

onderhanden  A&O fonds  

3 DV inrichting Van
Poelgeestlaan

ja
ja

 BDU (Provincie) 34.500
131.650

4 DV inrichting
Meerburglaan/
buitendijklaan

onderhanden  BDU (Provincie)  samen met nr.3

5 subsidie in standhouden
munnikenmolen 

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

n.n.b.

6 subsidie in standhouden
Zijllaanmolen

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

 n.n.b.

7 ISV subsidie bodem ja  Provincie 234.000

8 DV inrichten
Mauritssingel

ja BDU Provincie 38.500

9 DV inrichten Voorhoflaan ja BDU provincie 58.437

10 DV muzenlaan deel 2 onderhanden BDU Provincie 130.000

11 bloemrijke berm ja

onderhanden

ja

Provincie, LEADER

Holland Rijnland

Haaglanden

55.000
17.000
3.676

12 archeologie Plantage ja Rijksdienst voor
cultureel erfgoed RCE

544.000
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Nr. onderwerp toegekend
ja/nee/onderhanden

reden van niet
toekennen

subsidieverstrekker totale subsidie

13 limes Plantage onderhanden Provincie
Holland Rijnland

50.000
20.000

14 stad-landverbinding onderhanden Provincie 149.000

15 Trendteam ja NA Youth in Action 12.000

16 Informatiecentrum ja Oude Rijnzone 1.200.000





Gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
info@leiderdorp.nl
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