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Fractie Blz Programma Onderwerp Ambtenaar Vraag Antwoord

VVD 1 9 2A In de tabel (2.2) staat dat het project gestopt is om 

de vitaliteit te bevorderen van inwoners, instellingen 

en ondernemers. Vraag: waarom is dit project 

gestopt?

Het vitaliteitsproject onder de vlag van Economie071 is stopgezet. Het Centrum voor Vitaliteit is voor drie 

jaar gefinancierd met als doel om de vitaliteit in de Leidse regio te vergroten. Het betreft een eenmalige 

financiering. Een van de afspraken met het Centrum voor Vitaliteit was het ontwikkelen van een 

businessmodel voor de periode erna [borging toekomst]. In 2019 hebben we moeten concluderen dat er 

geen sluitende businessmodel is ontwikkeld. Binnen andere beleidsvelden blijven we natuurlijk de vitaliteit 

van onze inwoners bevorderen. 

VVD 2 11 2.1 budget begraafplaats. Opbrengsten dalen. Lasten 

worden daarom ook met k€50 omlaag bijgesteld. 

Vraag: hoe kunnen de uitgaven navenant aan de 

dalende opbrengsten worden teruggebracht? 

We hebben in de laatste jaren niet alleen te hoge opbrengsten begroot maar ook te hoge kosten.

Deze kosten konden dus inderdaad ook met € 50k omlaag worden bijgesteld waardoor er onderaan de 

streep geen saldo ontstaat.

De kosten waar de verlaging uitkomt zijn kosten voor ruiming en kosten voor inhuur personeel.

Deze stonden te hoog begroot.

VVD 3 13 2.12: afkalving van oevers is ontstaan op plekken 

waar honden regelmatig het water ingaan. Vraag: Is 

deze afkalving tegen te gaan, en zo ja: hoe dan?

Wij lossen dit op door juist op deze plekken onderwaterbeschoeiing te plaatsen waarmee het opnieuw 

afkalven zo veel mogelijk  wordt tegen gegaan. Op één locatie – die nu het meeste door honden(bezitters) 

wordt gebruikt – creëren we een harde bovenwater beschoeiing, zodat hier de kwaliteit van de oever niet 

meer afhankelijk is van een rietkraag.

VVD 4 16 Meerwerk accountant. Vraag: Is er in het contract 

met EY iets opgenomen dat een factuur van €3.300 

billijkt?

Op 23 juli stuurde (EY) een ‘Verzoek om bevestiging benoeming tot opvolgend accountant’. EY meldde dat 

PSA zich bij hen gemeld had als opvolgend accountant en verzocht had om relevante informatie. Daarnaast 

meldden ze dat ze wel een 'redelijke vergoeding' zouden rekenen voor de kosten die betrekking hebben op 

het verlenen van toegang tot de informatie. Dit is gebruikelijk bij de overgang van de oude naar de nieuwe 

accountant en valt buiten het contract met EY voor de controles in voorgaande jaren. De factuur op basis 

van nacalculatie is gebaseerd op de uurtarieven voor een partner (4 uur à €390) en een senior manager (6 

uur à €290).  

VVD 5 20 Ondanks een forse toename van inhuur derden is er 

nog steeds een groot gebrek aan capaciteit. Vraag: 

zijn er zaken/werkzaamheden/projecten die hierdoor 

lang worden vertraagd?

Zoals in de tweede bestuursrapportage aangegeven, is bijvoorbeeld de nota ambulante handel verplaatst 

naar 2020. In 2019 zijn een aantal andere projecten (bijvoorbeeld Baanderij en IVVP) van een aangepaste 

planning voorzien. We trachten zo veel mogelijk alles door te laten gaan binnen planning, maar soms zijn 

aanpassingen noodzakelijk als de capaciteit ons beperkt. Inhuur derden levert niet direct voldoende 

capaciteit en ook het inwerken op een project vergt tijd, dus het levert niet direct op.

VVD 6 30 Verhuiscarroussel. Conform de planning is de 

oplevering van de Sterrentuin voor de herfstvakantie 

van 2020 gepland. Vraag: houdt dit in dat de 

bibliotheek eerder weer terug kan naar de 

Sterrentuin? Zo ja, wat zijn de financiële gevolgen 

hiervan dan?

Als de Sterrentuin voor de herfstvakantie 2020 wordt opgeleverd en in gebruik genomen, heeft dit geen 

financiële gevolgen. De totale subsidie aan BplusC (huisvesting + activiteiten) voor 2020 is gelijk aan die 

van voorgaande jaren (inclusief cao-stijging en indexering van de huur), omdat de dienstverlening van 

BplusC in de tijdelijke situatie op hetzelfde niveau blijft. BplusC betaalt de huur aan de Sterrentuin 

gedurende dit jaar gewoon door, omdat hier anders een tekort aan huurinkomsten ontstaat. De kosten die 

voor de Werf worden gemaakt zijn eenmalig (aanpassingen gebouw) en hebben geen relatie met de duur 

van de tijdelijke situatie. Ook de verhuiskosten staan vast. Hiervoor worden de boeken en de inventaris van 

de bibliotheek naar de Werf en terug naar de Sterrentuin verhuisd. 

D66 1 9 Op blz. 9 staat dat het project met betrekking tot het 

bevorderen van de vitaliteit van onze bewoners, 

instellingen en ondernemers tussentijds is gestopt. 

Wat is hiervan de reden?

Het vitaliteitsproject onder de vlag van Economie071 is stopgezet. Het Centrum voor Vitaliteit is voor drie 

jaar gefinancierd met als doel om de vitaliteit in de Leidse regio te vergroten. Het betreft een eenmalige 

financiering. Een van de afspraken met het Centrum voor Vitaliteit was het ontwikkelen van een 

businessmodel voor de periode erna [borging toekomst]. In 2019 hebben we moeten concluderen dat er 

geen sluitende businessmodel is ontwikkeld. Binnen andere beleidsvelden blijven we natuurlijk de vitaliteit 

van onze inwoners bevorderen.
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D66 2 20 Ten aanzien van de tabel op blz. 20: Waarom ligt de 

prognose voor het bedrag voor ingeleend/uitgeleend 

personeel ruim vier keer hoger dan het begrote 

bedrag?

Het budget voor salarissen en het budget voor inhuur moet in samenhang beoordeeld worden. Het budget 

voor salarissen is gebaseerd op de vastgestelde formatie en wordt in het geval van vacatures niet 

aangepast maar wel gebruikt ter dekking van inhuur. Overigens wordt de raming voor inhuur in deze 

rapportage op twee punten verhoogd, te weten bij algemene dekkingsmiddelen (€ 150.000) en bij overhead 

(€ 237.900).

D66 3 20 / 

21

Het is duidelijk dat de lasten voor de CAO per saldo 

hoger uit vallen dan waarmee in de begroting 2019 

is gerekend. De effecten van de nieuwe CAO zijn 

echter nog niet verwerkt. Waarom is dit achterwege 

gelaten in deze bestuursrapportage?

In de prognose is wel rekening gehouden met de extra lasten als  gevolg van de cao 2019-2020. In de 

budgetoverzichten zien we die lasten nog niet terug omdat de verhoging resp. éénmalige uitkering met 

ingang van oktober 2019 in de salarisadministratie zichtbaar wordt. 

D66 4 24 Een aantal IBOR kredieten kunnen worden verlaagd 

als gevolg van de geactualiseerde beheersplannen. 

Dit gaat in totaal om een bedrag van  bijna €1,5 

miljoen. Wat zijn de redenen dat voor de hier 

genoemde vier kredieten het eerder voorziene 

bedrag zo aanzienlijk verlaagd kan worden?

Het betreft hier kredieten die al beschikbaar waren gesteld in de reguliere P&C cyclus op basis van de oude 

beheerplannen IBOR. In de loop der jaren hebben zich vertragingen in de investeringen voorgedaan, 

waardoor er nog voor bijna € 1,5 miljoen aan oude investeringskredieten beschikbaar waren. Bij het 

opstellen van de nieuwe beheerplannen zijn alle investeringen vanaf 2020 opgenomen en is de dekking van 

de oude investeringskredieten (kapitaallasten) meegenomen als dekking voor de nieuwe 

investeringskredieten (kapitaallasten). De financiële gevolgen zijn al verwerkt in de Begroting 2020. Deze 

verlaging van de oude investeringskredieten in de 2e Bestuursrapportage 2019 is daarom eigenlijk niet 

meer dan een "administratieve handeling", zonder financiële gevolgen, teneinde te voorkomen dat deze 

kredieten nog worden besteed.

GroenLinks 1 8 1 Wij begrijpen de opmerkingen bij 1.1 Meicirculaire 

2019 reserve sociaal domein niet – daar hebben ze 

het over een meevaller terwijl er bijna 1 miljoen als 

tegenvaller in de bovenstaande tabel staat. Kunnen 

we daar wat extra uitleg over ontvangen?

De meevaller wordt gerealiseerd bij de algemene dekkingsmiddelen omdat dat algemene uitkering hoger 

uitvalt dan verwacht. Tegenover deze meevaller wordt in principe het uitgavenbudget voor Jeugdhulp met 

een vergelijkbaar bedrag verhoogd. Omdat die verhoging in de vastgestelde begroting reeds was verwerkt 

aan de hand van de prognoses die door HR-TWO zijn aangedragen, is dat niet meer nodig. Die verhoging in 

de begroting 2019 is eerder financieel afgedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. Die 

onttrekking wordt nu verlaagd met het bedrag van de meevaller in de algemene uitkering.

GroenLinks 2 17 AD Dezelfde tekst staat bij 1.1 en bij de algemene 

dekkingsmiddelen. Klopt dat?

Zie hierboven.

GroenLinks 3 9 2 Er valt op dat vooral in het programma ‘werken en 

ondernemen in Leiderdorp’ veel niet is uitgevoerd. 

Enkele jaren geleden was de oorzaak daarvoor dat er 

geen geld was voor mensen, nu kunnen met het 

beschikbare geld geen mensen worden geworven. 

Hoe gaan we die cirkel doorbreken?

We hebben inmiddels iemand gevonden die deze werkzaamheden weer gaat oppakken. Hebben inderdaad 

langere tijd met een vacature gezeten.



GroenLinks 4 12 2 Wij lezen dat er een verhoging voor de kosten afvoer 

afvalstromen van de milieustraat van 200% 

aankomt. Kan nader worden geduid wat hier de 

oorzaak voor is en hoe dat samenhangt met de 

plannen voor de nieuwe methode van inzameling? 

Daarvan wordt immers gezegd dat het goedkoper 

zou zijn. Hoe verhouden die twee aspecten zich tot 

elkaar?

GroenLinks 5 12 2 Het kost 40k om alle lichtmasten in Leiderdorp te 

nummeren. Waarom kost dat zoveel?

Op het moment van aanleveren van deze post voor de 2e Bestuursrapportage 2019 werd het nummeren 

van de lichtmasten geschat op een bedrag van € 40.000. Een deel van de masten was ooit al voorzien van 

een nummer en om alles goed in beeld te krijgen is een schouw noodzakelijk. Inmiddels zijn er meerdere 

offerte’s binnen en lijkt het ingeschatte bedrag van € 40.000 te hoog te zijn ingeschat. Vermoedelijk zullen 

de kosten niet boven de € 30.000 bedragen. 

GroenLinks 6 20 par. personele lasten Wij begrijpen niet hoe de loonkosten begroting en de 

loonkostenprognose op pagina 20 zich tot elkaar 

verhouden. De ene geeft een negatief beeld en de 

andere een positief met betrekking tot de kosten 

voor inhuur. Hoe verhouden deze zich tot elkaar en 

op welk getal moeten we afgaan?

In de begroting 2019 is voor salarissen een bedrag geraamd van € 11,6 miljoen en voor inhuur van € 0,3 

miljoen. Totaal is dus € 11,97 mln. beschikbaar. Volgens de verwachting op basis van de eerste 8 maanden 

komen de werkelijke kosten voor salarissen op € 10,8 mln. en voor inhuur op € 1,3 mln. We geven dus 

totaal € 12,1 mln uit. Voor salarissen en inhuur gezamenlijk geven we dus iets meer uit dan verwacht. Voor 

het verschil is in de rapportage onder het onderdeel overhead ook een extra bedrag voor inhuur opgenomen 

van € 237.900.

Vooraf aan de aanbesteding voor afvoeren van afvalstromen van de milieustraat  was al duidelijk dat de 
tarieven van de huidige overeenkomsten niet marktconform zijn. Deze tarieven zijn destijds onder de 
marktprijs aangeboden, omdat de huidige verwerker het contract wilde binnenhalen. Om de nieuwe 
aanbesteding zo aantrekkelijk mogelijk te maken is er voor gekozen om deze op te knippen in zeven percelen 
waarbij het hoofdcriterium 'economisch meest voordelige inschrijving' is toegepast.  
Hieronder zijn de zeven percelen omschreven: 
1. Perceel 1: Asbesthoudende materiaal, Dakafval, Gips, Harde Kunststoffen, Hout A/B, Hout C, Tapijt en Puin; 
2. Perceel 2: KCA; 
3. Perceel 3: Veegvuil; 
4. Perceel 4: Groenafval; 
5. Perceel 5: Metalen; 
6. Perceel 6: Bedrijfsafval; 
7. Perceel 7: Grof huishoudelijk afval. 
De aanbesteding heeft uiteindelijk uitgewezen dat de markt door de geringe capaciteit van de 
verwerkingsinstallaties door het verwerken van grote hoeveelheden importafval en de problematiek bij de 
afvalverwerking in Amsterdam zorgen voor hoge tarieven. Voor Leiderdorp betekent dit dat de kosten met 
200%  op jaarbasis zullen toenemen.  
De plannen voor de nieuwe methode van inzameling staan los van de afvalstromen van de milieustraat. Op de 
milieustraat gaat het om uit gesorteerd grof huishoudelijk afval. Bij de nieuwe plannen voor afvalinzameling 
gaat het om nascheiding  van PMD uit het huishoudelijk restafval. De contracten die zijn afgesloten voor de 
afvalstromen van de milieustraat staan los van de contracten voor het  verwerken van de afvalstromen 
(restafval, GFT, glas, papier, PMD, textiel) die verwerkt zijn in de plannen voor de nieuwe methode van 
inzamelen. 


