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In het rapport wordt op p.3 aangegeven dat de OR van zowel Leiderdorp als de BSGR nog een 
advies moeten uitbrengen. 

1) Wanneer worden deze adviezen verwacht? 
2) Wordt verwacht dat deze positief zullen luiden?

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal de ondernemingsraad een verzoek tot het 
uitbrengen van een advies ontvangen. Normaliter staat voor een dergelijke adviesaanvraag 6 
weken. Tussen de WOR-bestuurder en de ondernemingsraad is wel al regelmatig gesproken over 
de aansluiting bij de BSGR. in deze gesprekken stond vooral de vraag centraal of bestaande 
medewerkers van de gemeente Leiderdorp overgaan naar de BSGR. Dit is niet het geval tenzij dit 
op eigen verzoek is. 

Het advies van de BSGR betreft na het raadsbesluit het voorbereiden van een voorstel voor het 
bestuur van de BSGR en de besluitvorming in de diverse al aangesloten gemeenten.

Het rapport van ANG dateert van ruim een half jaar geleden; te weten 3 april 2018. 

3) Is het kort dag om per 1 januari 2019 over te gaan, zoals ook het Advies aan het College 
luidde (p.7)? Zo nee, wat is dán de reden dat Leiderdorp pas per 1 januari 2020 overgaat?

Een technische overgang vanuit de gemeente Leiderdorp naar de BSGR per 1-1-2019 is gelet op 
alle activiteiten die moeten worden verricht niet haalbaar. Binnen de transitie die moet worden 
gerealiseerd zijn activiteiten die een gezamenlijke doorlooptijd hebben van minimaal 6-9 
maanden om zorgvuldig de taak over te dragen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het 
verzorgen van de conversie van de data (Belastinggegevens) van de gemeente Leiderdorp naar de 
database van BSGR. Op dit moment gebruikt BSGR een ander belastingapplicatie dan de 
gemeente Leiderdorp. Voorafgaande aan de conversie wordt als eis gesteld door de BSGR dat de 
gemeente Leiderdorp zgn. “Schoon door de Poort” toetreedt. Dit wil zeggen dat er 
bestandsanalyse worden uitgevoerd op de belastinggegevens (incl. WOZ-gegevens) van de 
gemeente Leiderdorp die moeten worden opgewerkt naar de aard en inrichting van de BSGR, 
daarnaast moeten alle inconsistenties (volledigheid, integriteit en kwaliteit van de gegevens) zijn 
opgewerkt alvorens de conversie kan plaatsvinden. Daarnaast moet in het proces ook bestuurlijk-



juridische thema’s worden uitgevoerd en besloten. Dit proces behoeft zorgvuldigheid en vraagt 
tevens een doorlooptijd, alle betrokken (BSGR deelnemers) individuele gemeente en waterschap 
besturen moeten instemmen met de toetreding en als laatste zijn de thema’s rondom beleid, 
afstemming taken en processen, financiën en communicatie ook zaken die zorgvuldig moet 
worden uitgevoerd en vraagt om bestuurlijke besluitvorming. Dit alles onderbouwd dat het 
proces van toetreding minimaal zes maanden, maar realistischer ten minste 9 maanden 
doorlooptijd vraagt. Het is derhalve te kort dag om de overgang per 1-1-’19 te laten plaatsvinden 
aangezien er geen besluitvorming is en er ook nog door het AB van de BSGR een besluit moet 
worden genomen.


