
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
Onderwerp : Jaarverslag 2014 en resultaatbestemming 2014 
 
Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Nog steeds veel niet bekende prestatie indicatoren, is dat met een erratum op te lossen? Welke 
prestatie indicatoren zijn inmiddels bekend? 
 

Antwoord:  
Indicatoren die in de loop van het jaar alsnog beschikbaar zijn gekomen zullen wij in de begroting 
2016 opnemen. Het is logischerwijs de bedoeling vooral gebruik te maken van indicatoren 
waarvan de gegevens voorhanden zijn. Waar nodig zullen wij indicatoren dan ook vervangen. 
Overigens zullen wij in het kader van de monitoring 3D gebruikte indicatoren eveneens kritisch 
tegen het licht houden.  
 

 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Wat betreft de voorgestelde bestemming van het resultaat: 
Voorgesteld wordt € 550.000 toe te voegen aan de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs;  
Hoe is dit bedrag te vergelijken met de bedragen genoemd op pag 30 en 31 in tabel en 
toelichting? 
 

Antwoord:  
De decentralisatie Wmo gaat gepaard met een forse bezuinigingstaakstelling. In combinatie met 
de onzekerheid over de omvang van de vraag en de daarvoor benodigde budgetten vormt dit een 
substantieel en voorlopig blijvend risico. In 2014 is € 669.000 in de Wmo-budgetten niet besteed. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de extra eigen bijdragen die wij via het CAK ontvangen en 
waarin wij voorafgaand geen inzage hebben. Daarnaast is er op woningaanpassingen budget 
overgebleven. Van de niet-bestede middelen zal € 348.000 worden gestort in de reserve zorg, 
welzijn, jeugd en onderwijs, tot het maximumniveau van € 1,2 miljoen. De inschatting is echter 
dat de huidige reserve Wmo ontoereikend zal zijn om de risico’s te dekken. Het voorstel tot 
resultaatbestemming is derhalve om  het plafond van de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs  
te verhogen naar € 1,75 miljoen en deze tot dit niveau te vullen vanuit het resterende niet-
bestede deel van de Wmo-budgetten met een extra plus van € 250.000. 
 
 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 
Datum : 29 juni 2015 

Voorgesteld wordt het bedrag van € 134.046 te bestemmen voor jeugdgezondheidszorg, 
preventief jeugdbeleid in 2015.  

1. Waar wordt dit geld in 2015 aan besteed? 
2. Waarom is het budget van 2015 niet toereikend?  
3. Welke maatregelen worden genomen om met het budget van 2015 uit te komen? 

 

Antwoord:  
1. Het bedrag wordt besteed aan het verhogen van het Pgb jeugd budget (€ 104.546) en aan 

de verbouwing van het CJG (€ 29.500). 
2. Op basis van de eerste berekeningen van het Persoonsgebonden budget (PGb jeugd) 

komen we in 2015 naar schatting € 160.000 te kort. Een deel kan via het regionaal 



verzekeringsmodel jeugdhulp Holland Rijnland worden opgevangen. De verbouwing van 
het CJG is om verschillende redenen van 2014 naar 2015 verschoven. Deze verbouwing 
behelst het publieksvriendelijk maken van de frontoffice van het STL en JGT die in het 
CJG-gebouw gehuisvest is. 

3. Deels betreft het een eenmalige uitgave (de verbouwing CJG). De uitgave op het gebied 
van Pgb blijft een onzekere factor omdat dit een openeinderegeling betreft. Het college 
zal door continue monitoring een vinger aan de pols houden om tijdig passende 
maatregelen te kunnen nemen. Voor 2016 heeft het college in de kadernota een 
aanvraag gedaan om het Pgb risico op te kunnen vangen. 

 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 

Datum : 29 juni 2015 

Voorgesteld wordt  € 47.908 te bestemmen voor re-integratiemiddelen in 2015 
1. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen en hoe kunnen we dit vergelijken met de bedragen 

en de toelichting op pag 40 en 41?   
2. Waar wordt dit geld in 2015 aan besteed? 
3. Waarom is het budget van 2015 niet toereikend?  
4. Welke maatregelen worden genomen om met het budget van 2015 uit te komen? 

 

Antwoord:  

1. Het bedrag van € 47.908 betreft de niet-bestede middelen voor re-integratie in 2014: het 

verschil tussen het in 2014 beschikbare budget en de hoogte van de in dat jaar bestede 

middelen. In de toelichting is dit opgenomen onder programma 2A Algemene Bijstand, 

‘Niet bestede participatiemiddelen € 48.000.’ 

2. Zoals de bestemming al aangeeft  worden de middelen ingezet voor re-

integratiedoeleinden: re-integratietrajecten en daarmee verwante kosten, zoals 

noodzakelijke kinderopvang, medische adviezen en premies. 

3. Het re-integratiebudget is per definitie ontoereikend om elke klant die hiervoor in 

aanmerking komt een passend re-integratietraject te kunnen bieden. De rijksbijdrage is 

simpelweg te laag. Mede om die reden heeft uw raad in het verleden extra gemeentelijke 

middelen voor dit doel beschikbaar gesteld. In zowel 2014 als 2015 gaat het om een 

bedrag van € 92.500. 

4. Er hoeven geen maatregelen te worden genomen om binnen het beschikbare budget – 

inmiddels onderdeel van de Integratie-uitkering Sociaal Domein – uit te komen. Mede op 

grond van een uitspraak van uw raad is het budget immers leidend. Er worden derhalve 

niet meer kosten gemaakt voor re-integratie dan er middelen beschikbaar zijn. Daarover 

zijn sluitende afspraken gemaakt met de uitvoeringsorganisatie. 

 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 

Datum : 29 juni 2015 

Voorgesteld wordt € 154.500 te bestemmen voor het individueel opleidingsbudget in 2015; 
De studiekosten algemeen zijn van 2012 naar 2014 al gestegen van € 176.000 naar € 235.000 
(begroting  € 325.000) 

1. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen en hoe kunnen we dit vergelijken met de bedragen 
en de toelichting op pag 126?   

2. Waar wordt dit geld in 2015 aan besteed? 
3. Waarom is het budget van 2015 niet toereikend?  
4. Welke maatregelen worden genomen om met het budget van 2015 uit te komen? 

 

Antwoord:  

1. Op pagina 126 wordt de onderschrijding toegelicht over het boekjaar 2014 op het 



individueel opleidingsbudget. Het individueel opleidingsbudget dient op voldoende 

niveau te worden gebracht in 2015. Dit niveau bestaat niet alleen uit de onderschrijding 

van 2014 maar ook van 2013. De resultaatbestemming komt hierbij uit op een bedrag van 

€ 154.500. 

2. Het individueel loopbaanbudget is een regeling die in de cao is opgenomen. Het betreft 

een budget van € 500 per jaar per medewerker, gedurende 3 jaar (2013 t/m 2015).  

3. Het bedrag is gedurende de looptijd van de regeling voor de medewerkers beschikbaar. 

Daarom wordt vanuit 2014 nog een aanzienlijk bedrag overgeheveld naar 2015.  

4. Met deze resultaatbestemming komt het individueel opleidingsbudget op een voldoende 

niveau. Niet bestede middelen vallen eind 2015 vrij ten gunste van het 

jaarrekeningresultaat 2015. 

 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 

Datum : 29 juni 2015 

Op pag 130 staat in de tabel niets begroot/ingevuld  voor sociale dienst Leiden/Leiderdorp tov 
888.000 werkelijk? Dit lijkt een omissie te zijn. 
 

Antwoord:  

Het is inderdaad onjuist dat er in de tabel geen bedrag is ingevuld bij de kolom “begroot 2014” 

voor de Sociale Dienst Leiden/Leiderdorp. Hier had een bedrag van € 979.000 moeten staan. 

Overigens is het verschil tussen het begrote en het werkelijke bedrag ingezet ten behoeve van de 

nacalculatie DVO 2013 en 2014. 

 

De juiste tabel ziet er als volgt uit; 

 
 

Vraagsteller: VVD/Ino Cooijmans 

Datum : 29 juni 2015 

Pag. 206-208 saldi van incidentele lasten en baten is niet overal correct 
 

Antwoord:  

In de tabel incidentele lasten en baten waarin incidentele posten per programma groter dan € 

50.000 opgenomen zijn inderdaad verschillende saldi niet correct meegenomen in de telling 

(saldo posten 7, 15, 17 en 18). In het kader van de uitvoeringsagenda gezamenlijke 

bedrijfsvoering is afgesproken om de budgetcyclusproducten in de periode 2013-2015 te 

standaardiseren. In vervolg op de standaardisatie worden ook voor de begroting 2016 weer een 

aantal onderdelen opgepakt, zoals het overzicht structureel en reëel evenwicht (n.a.v. de 

themacirculaire PZH). De toezichthouder doet de aanbeveling om het totale begrotingssaldo 

(meerjarig) of rekeningsaldo gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten aan de raad te 

presenteren. Deze aanbeveling wordt opgevolgd vanwege de eenvoud en leesbaarheid van deze 

opzet. 



 

Vraagsteller: Joost Kuggeleijn/D66 

Datum : 30 juni 2015 

Klopt het dat er met de voorgestelde resultaatbestemming en het eerder toegekende bedrag 
voor economisch beleid in totaal 30.000 euro beschikbaar is voor toerisme en recreatie? Welke 
beleidsvoornemens staan daar tegenover? 
 

Antwoord:  

Nee, door de resultaatbestemming is voor 2015 in totaal € 20.000 beschikbaar voor recreatie en 

toerisme. De resultaatsbestemming heeft betrekking op de kosten die zijn gemaakt voor de 

begeleiding door een extern bureau ten behoeve van de notitie recreatie. Dit bureau heeft de 

bijeenkomst van 26 maart jl. over recreatie voorbereid, geleid en de resultaten vastgelegd. In 

deze bijeenkomst is met bijna 50 stakeholders gesproken over welke kansen zij zien om recreatie 

in Leiderdorp te versterken. De verwachting was dat een deel van de kosten  daarvoor al in 2014 

zouden worden gemaakt, maar de opdracht kon uiteindelijk pas begin 2015 worden verstrekt. 

Daarnaast zijn andere kosten gemaakt voor de bijeenkomst in De Roef. Het resterende bedrag 

voor 2015 wordt ingezet voor promotie. Het college heeft de raad een  informatiebrief gestuurd 

over de notitie recreatie en de hoofd onderwerpen waarvoor het college de komende jaren kiest. 

 

 
 
 


