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Een vernieuwende nota, tot stand gekomen na een zorgvuldig proces. Twee vragen:
1. Voor wat betreft de uitvoering van het maatwerk wordt veel verwacht van Stichting Leergeld te 

Leiden en Incluzio Leiderdorp. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers en zoekt altijd nieuwe 
intermediairs. Incluzio krijgt mogelijk te maken met een ingrijpende bezuiniging. Welke garantie 
hebben we dat deze organisaties voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van deze extra 
taken?

Antwoord: Stichting Leergeld heeft een trouwe schare aan vrijwillige intermediairs. Ook heeft stichting 
Leergeld een professionaliseringslag gemaakt waarmee zij goed zijn voorbereid op een uitbreiding van 
hun opdracht. We zijn er dan ook gerust op dat zij klaar zijn om de extra taak voor Leiderdorp uit te 
voeren. 
Het laat zich lastig voorspellen wat voor  impact de bezuiniging op Incluzio Leiderdorp zal hebben op de 
uitvoering van het minimabeleid. De bezuiniging op het budget van Incluzio Leiderdorp vraagt om een 
contractwijziging. Openbreken van het contract betekent opnieuw onderhandelen over de taakstelling 
van Incluzio Leiderdorp. Welke taken Incluzio Leiderdorp zal blijven uitvoeren is afhankelijk van de 
uitkomst van deze gesprekken. 

2. Het nieuwe minimabeleid is geen bezuinigingsmaatregel, wel verwacht het college door deze 
andere manier van organiseren 25.000,- Euro te kunnen besparen. Waar zit die verwachte 
bezuiniging precies in?

Antwoord: Er was bij het opstellen van het nieuwe minimabeleid inderdaad geen sprake van een 
bezuinigingsopdracht. We zijn bij het opstellen van het beleid uitgegaan van het bestaande financiële 
kader en hebben op basis van wat we willen bereiken met ons beleid gekozen om bepaalde 
ondersteuningsvormen in te zetten en afscheid te nemen van een aantal regelingen. Zo is het voorstel om 
te stoppen met de schoolregelingen en de Declaratieregeling die in het huidige minimabeleid door Werk 
en Inkomen worden uitgevoerd. Daartegenover staat dat we starten met het Volwassenfonds Sport en 
Cultuur, en meer maatwerk gaan leveren door de opdracht aan Leergeld uit te breiden en een 
Maatwerkbudget bij Incluzio Leiderdorp te beleggen. Dit heeft er onder aan de streep toe geleid dat we 
circa €25.000,- minder nodig zullen hebben, dan dat we in de begroting hebben staan.


