
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 
Onderwerp : Kadernota 2016-2019 
 
 

Vraagsteller: Joost Kuggeleijn/D66 
Datum : 30 juni 2015 

Weke concrete maatregelen worden bekostigd met het krediet van 8,25 miljoen ten behoeve van 
het IVVP deel 2? Welke planning wordt daarbij gehanteerd? 

 
Antwoord:  
Dit zijn de volgende maatregelen: 

 Herinrichten Wilddreef (30km/u) 

 vrijliggende fietspaden Heinsiulaan - Gallaslaan 

 Herinrichten Cor Gordijnsingel (30km/u) 

 asfalteren Hoofdfietspadennet 

 Herinrichten Vossiuslaan (30km/u) 

 vrijliggende fietspaden Vronkenlaan (50km/u) 

 fietsstructuur De Baanderij 

 vrijliggende fietspaden van der Valk Boumanweg 

 Herinrichten Mauritssingel 

 Herinrichten Buitenhoflaan (tussen Buitendijklaan en Torenwacht) 

 Herinrichten Schildwacht (30km/u) 

 verblijfsgebied De Baanderij 

 vrijliggende fietspaden buitenhoflaan 

 fietsenstallingen bij OV haltes 

 Parkeren Lijnbaan 

 vrijliggende fietspaden Rietschans 

 afsluiten Van der Marckstraat voor autoverkeer 

 onderzoek verkeerscirculatie De Baanderij 
 
De uitvoering van de maatregelen zal gefaseerd in 4 jaar (van 2016-2019) plaatsvinden. Er is nog 
geen concrete planning daarvoor opgesteld.  
De maatregelen zijn reeds in het College van 8 november 2011 besproken als onderdeel van het 
uitvoeringsplan IVVP. De projectopzet alsook de kostenopzet zijn hieruit overgenomen. De kosten 
zijn geïndexeerd naar huidige prijspeil. 

 

 



Algemeen 3 decentralisaties 

De geschetste tekorten op de 3 Decentralisaties zijn ruim 1 mln in 2016 oplopend naar 1,7 mln in 2018-
2019. Dekking van dit tekort wordt verondersteld binnen de 3D’s zelf te worden gevonden en daarom is 
dekking van deze tekorten niet opgenomen in de kadernota. 
 
Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Gaan de geschetste reducties van het budget ook gepaard met minder noodzakelijke activiteiten 
(bijvoorbeeld uitname Wlz zie ook onder vetgedrukt) en welk financieel effect heeft dat aan de 
kostenkant?  
 

Antwoord: 
Wmo 
Het Rijk heeft op basis van de landelijke cijfers geconcludeerd dat er cliënten zijn die voorheen 
binnen de AWBZ begeleiding vielen, maar nu over zijn gegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Hiervoor doen zij landelijk een uitname van € 25 miljoen in de Wmo. In Leiderdorp betreft het 11 
cliënten. Voor deze inwoners hoeven we geen ondersteuning meer te verstrekken. Wij kunnen 
niet aangeven of dit overeenkomt met het bedrag dat door het Rijk wordt gekort. 
 
Jeugd 
Voor 2015 hebben we te maken met een uitname van de Wlz van ongeveer € 3 miljoen 
(regionaal, Holland Rijnland budget). In de week van 6 juli is er op het niveau van Holland Rijnland 
een afspraak met de grote LVG-aanbieders (licht verstandelijk gehandicapt)  om te kijken op 
welke wijze de uitname in 2015 zal worden gerealiseerd. 
Gemiva gaf aan dat 90% van de herindiceerbaren vorig jaar heeft gekozen voor de Wlz. Deze 
kinderen worden dit jaar echter opnieuw geïndiceerd. Het is voor de aanbieders en voor ons op 
dit moment onduidelijk hoe dat gaat lopen. 
Om hoeveel Leiderdorpse klanten (Zorg In Natura) het eventueel zou gaan is nog onduidelijk. Dit 
is ook nog niet bekend op het niveau van Holland Rijnland. Voor PGB jeugdhulp gaat het nu om 3 
cliënten die naar de Wlz zijn gegaan. Hun totale PGB bedraagt € 59.238. 
 
Participatiewet 
De kortingen op het terrein van Werk en Inkomen zijn in vergelijking met de andere twee 
decentralisaties bescheiden. De daling van de gemeentelijke budgetten is het gevolg van 
aanpassingen in het objectief verdeelmodel. Het gaat concreet om een uitname als gevolg van 
het financieren van de UWV-keuringen door het rijk en een verlaging als gevolg van de 
actualisatie van gegevens Wsw en re-integratie.  
 

 
Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Welke oplossingen heeft het college voor ogen voor de financiële tekorten? 
 

Antwoord: 
Wmo 
Er zijn nog veel onduidelijkheden: 

- worden de Pgb’s wel helemaal gebruikt of krijgen we na sluiting van het jaar nog een 
bedrag teruggestort; 

- hoogte van de eigen bijdrage; 
- mate waarin gebruik wordt gemaakt van de (maatwerk)voorzieningen; 

Gedurende het jaar zal op een aantal onderdelen meer duidelijkheid ontstaan (uitgaven 
maatwerkvoorzieningen en eigen bijdrage).  
We verwachten tegen het eind van het jaar meer te kunnen zeggen over het daadwerkelijke 
tekort.  
 



Jeugd 
Ook bij jeugd zijn nog veel onduidelijkheden. De uitgave Pgb’s  en de mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van voorzieningen zijn gebaseerd op schattingen. Naar verwachting zullen er geen 
financiële effecten zijn. Aan de begrotingskant wordt ongeveer € 3 miljoen Wlz (regionaal, 
Holland Rijnland budget) afgeraamd en aan de uitgavenkant  worden de kosten voor de Wlz niet 
gemaakt. De aanbieders zullen de kosten die ze maken voor de Wlz moeten declareren via de 
zorgverzekeringswet. Inmiddels heeft het college van de Tijdelijke werkorganisatie 
opdrachtgeverschap (TWO)  jeugdhulp de eerste kwartaalcijfers ontvangen. Deze zullen 
binnenkort aan uw raad worden toegestuurd. Ons college neemt volgende week een besluit over 
het inkoopplan jeugdhulp 2016. Hierin worden de bezuinigingen meegenomen. Uiteraard wordt 
de gemeenteraad hierover eveneens geïnformeerd. 
 
Participatiewet 
Doordat met de uitname ook een taak wegvalt en de actualisatie is gebaseerd op de feitelijk 
lagere aantallen in Leiderdorp voorzien wij in de praktijk geen nadelige effecten. 
 

 
Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Op welke termijn  kan de Raad hier voorstellen voor verwachten ? 
 

Antwoord: 
Zodra wij meer duidelijkheid hebben en het financieel noodzakelijk is om met een voorstel 
richting uw raad te komen, zullen wij dit aan u voorleggen. Wij blijven u tussentijds informeren 
over de (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals u van ons gewend bent.  
 

 
Vraagsteller: Mirjam van der Stelt/CDA 
Datum : 30 juni 2015 

In de bijlage scenario’s (op blz. 3 en 4) staat in de kolom besluit noodzakelijk bij de nummers 2, 16, 
19 en 20 niets ingevuld. Kunnen we deze informatie alsnog ontvangen? 
 

Antwoord: 
In aanvulling op de tabel ‘Scenario 1’; 
 

 
 
 

 
 


