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Fractie Blz Programma Onderwerp Ambtenaar Vraag Antwoord

GroenLinks 1 8 1C Technische 

vraag

SMART-doel 3 van 1C: Is er een verklaring 

te geven dat het aantal 

bijstandsgerechtigden in Leiderdorp 2x zo 

hard afneemt als landelijk? 

We hebben de numerieke data niet nader geanalyseerd. Uit de literatuur is evenwel bekend dat diverse 

sociaaleconomische en demografische factoren in mindere of meerdere mate van invloed zijn op de omvang 

van de bijstandspopulatie. Het gaat onder meer om opleidingsniveau, verstedelijking, 

huishoudsamenstelling, leeftijdsopbouw en migratie achtergrond. Gecombineerd vormen die factoren een 

gedeeltelijke verklaring voor de geconstateerde verschillen tussen de landelijke en lokale cijfers. Daarnaast 

is de economische structuur van de regio van belang. Zo presteert Holland Rijnland, en daarbinnen de 

Leidse regio bovengemiddeld goed. De regio kenmerkt zich door de aanwezigheid van een grote 

gezondheids- en onderwijssector, die over het algemeen minder vatbaar zijn voor economisch malheur. Tot 

slot zitten in de landelijke cijfers ook de economisch zwakker scorende regio’s, als Limburg, Zeeland en de 

noordelijke provincies, verdisconteerd, die een negatief effect hebben op de totale cijfers.

GroenLinks 2 11 2B Technische 

vraag

Activiteit 4.1 van 2B: Worden er wel 

digitale 

preventievoorlichtingsbijeenkomsten 

gehouden?

De gemeente biedt de mogelijkheid om voorlichtingbijeenkomsten te houden. Afhankelijk van de vraag 

(thema) en frequentie. Afgelopen jaar (2020) zijn er 2 cybercrime voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd bij Dwars Enzo. De gemeente en Incluzio hebben deze bijeenkomsten georganiseerd. Eén 

voor senioren (in de middag) en één voor jongeren (in de avond). 

GroenLinks 3 11 2B Technische 

vraag

Activiteit 4.2 van 2B: Waarom wordt een 

promoteam (dat voornamelijk buiten actief 

is) vanwege corona opgeschort?

Alhoewel de Noodverordening sinds (zeer) korte tijd dergelijke activiteiten/bijeenkomsten weer toestaat, 

lijkt het de gemeente verstandig om met dergelijke activiteiten nog even te wachten. In lijn met het 

Rijksbeleid (vermijd drukte indien mogelijk). De gemeente heeft daarom de planning aangepast. 

GroenLinks 4 11 2C Technische 

vraag

Activiteit 1.4 van 2c: Hoeveel bedraagt de 

benodigde jaarlijkse dekking voor het 

vereiste krediet voor het fietspad 

Engelendaal Noord?

De benodigde jaarlijkse dekking is EUR 10.403. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten's 

is bij punt 2 de dekking daarvoor uitgewerkt.

GroenLinks 5 11 2C Technische 

vraag

Activiteit 3.1 van 2c: Is er al een 

bomenbeleid door de Raad vastgesteld? 

Waar kan de Raad nagaan wat voor de 

komende jaren de benodigde aanplant is?

Op 29 mei 2017 is het Bomenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het jaarlijks aantal te planten 

bomen wordt nu op 200 geschat. Door de gemiddeld hoge leeftijd van onze bomen, de toename van ziekten 

en plagen en klimaatverandering met o.a. lange periodes van droogte zullen er de komende jaren zeker 

meer bomen moeten worden vervangen. 

GroenLinks 6 12 2C Technische 

vraag

Activiteit 4.2 van 2c: Wanneer komt het 

benodigde externe rapport er?

Als het aangevraagde geld in de 1e bestuursrapportage beschikbaar wordt gesteld dan kunnen de eerste 

resultaten van het externe rappport medio 2021 beschikbaar zijn.

GroenLinks 7 12 2D Technische 

vraag

Activiteit 1.3 van 2d: Welke processen zijn 

versneld gedigitaliseerd?

Om fysieke klantcontacten te beperken, met name in het begin van de coronacrisis, zijn de volgende 

processen versneld gedigitaliseerd: 

* Geboorteaangifte via DigiD (ca. 1700 geboorteaangiften per jaar)

* Melding huwelijk/partnerschapsregistratie (voorheen ondertrouw) via DigiD (ca. 130 meldingen per jaar)

Naast de digitale aangifte en melding blijft het mogelijk om dit persoonlijk bij de balie te doen.

GroenLinks 8 20 2 Wat mag het 

kosten

Technische 

vraag

H2 wat mag het kosten: Zijn de 

herstelwerkzaamheden aan de Vadedoplas 

al uitgevoerd? Is het een mogelijkheid de 

status van zwemwater in te trekken en dat 

geld te besparen?

Ja, de werkzaamheden zijn medio juni 2020 uitgevoerd omdat de veiligheid in het geding was. Het is dus 

niet meer mogelijk het geld te besparen door de status van zwemwater in te trekken. Over de investering 

van de tweede drijflijn is nog geen besluit genomen.
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GroenLinks 9 7 1B Politieke vraag Activiteit 1.1 van 1B: Hoe kan het dat de 

druk op mantelzorgen door corona is 

toegenomen, maar dat dit geen effect 

heeft op de gemeentelijke ondersteuning 

van die mantelzorgers? Wat houdt die 

ondersteuning dan in?

De mantelzorgondersteuning wordt in Leiderdorp verzorgd door Incluzio Leiderdorp, dit maakt onderdeel uit 

van hun opdracht. Incluzio heeft hier een mantelzorgcoach voor aangesteld en ondersteunt mantelzorgers 

o.a. in het bieden van persoonlijke gesprekken, het organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten en het 

geven van informatie en advies. Daarnaast kan een Wmo-maatwerkvoorziening worden ingezet om de 

mantelzorger te ontlasten, hierbij valt te denken aan huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf of 

dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. Wmo-maatwerkvoorzieningen worden door de gemeente 

bekostigd, net als de jaarlijkse mantelzorgwaardering. 

Tijdens de coronacrisis heeft Incluzio Leiderdorp contact gelegd de bij hen bekende mantelzorgers in 

Leiderdorp om te vragen hoe het ging en wat zij nodig hadden, tevens heeft Incluzio in het Leiderdorps 

weekblad geadverteerd om mensen die in de knel kwamen door de coronacrisis in beeld te krijgen en te 

ondersteunen. De druk op mantelzorgers nam tijdens de coronacrisis toe bij mantelzorgers, omdat o.a. 

dagbestedingslocaties werden gesloten en/of huishoudelijke ondersteuning door inwoners zelf werd 

stopgezet. Hierdoor werd de ondersteuning door mantelzorger intensiever. De Leidse regio heeft 

zorgaanbieders als voorwaarde voor doorfinanciering gesteld (nationale afspraak Rijk en VNG) dat zij voor 

begeleiding een alternatieve oplossing moesten bieden wanneer dit niet meer fysiek kon plaatsvinden 

(bijvoorbeeld door (beeld)bellen of ander digitaal contact), tevens moest de zorgaanbieder contact houden 

met de mantelzorger(s). Geluiden van overbelasting van mantelzorgers of situaties waar het niet goed ging 

met de cliënt, werden doorgegeven aan de Wmo-toegang, zodat zij dit verder konden oppakken. 

GroenLinks 10 8 1C Politieke vraag SMART-doel 2 van 1c: 8% van de kinderen 

in Leiderdorp leeft in armoede. Toch wil 

het college bezuinigen op 

schuldhulpverlening en 

onderwijskansenbeleid. Zaken die een 

directe relatie hebben met 

inkomensstabiliteit en -zekerheid bij 

gezinnen. Hoe rijmt het college dat beleid 

met de SMART doelstelling “Meer kinderen 

groeien gezond en veilig op”?!

De voorgestelde bezuiniging op schuldhulpverlening is een 'technische' wijziging. Ten opzichte van wat we 

hebben begroot voor de uitvoering van schuldhulpverlening houden we jaarlijks budget over. Dit romen we 

af. Er wordt inhoudelijk niet minder uitgevoerd door de Stadsbank. Bij de bezuiniging op het 

onderwijskansenbeleid ligt dit anders. Door te besluiten te bezuinigen door enkel de wettelijke taken uit te 

voeren, kan een deel van het huidige aanbod aan kinderen met een onderwijsachterstand niet meer worden 

uitgevoerd. Desalniettemin bieden we ondanks de bezuinigingsopgave nog wel het ondersteuningsaanbod 

dat volgens de voorschriften van het rijk voldoende moet zijn om kinderen gelijke kansen te bieden. 

GroenLinks 11 8 1C Politieke vraag Activiteit 3.2 van 1c: Oa in Groningen 

heeft men tegenwoordig garantiebanen, 

waarbij in bepaalde gevallen de 

doelstelling om door te groeien naar 

regulier werk bewust weg wordt gelaten. 

Dit geeft die personen veel rust en de druk 

tot verbetering is er af. Is het college 

bekend met deze methode en bereid dit 

ook in Leiderdorp toe te passen wanneer 

een persoonlijke situatie daar om vraagt?

Ja, het college is op hoofdlijnen bekend met de aanpak en ervaringen in Groningen. Binnen de Wsw en 

nieuw beschut werk is altijd sprake van maatwerk. We houden in alle redelijkheid rekening met de  

mogelijkheden van de individuele werknemer, waarbij onder meer de aard en ernst van de arbeidshandicap 

meewegen. De nadruk ligt op wat iemand kan. Dat laat onverlet dat sprake is van een bedrijfsmatige 

activiteit, waarin de werknemer (een weliswaar soms beperkte) productie levert. Die productie geeft veel 

mensen overigens ook het gevoel dat ze ertoe doen en meetellen. Vaak is werken binnen de Wsw of 

beschut werk het maximaal haalbare. We zetten mensen dan niet onnodig onder druk om toch per se een 

stap naar regulier werk te laten zetten. 

Hoewel we dus van mening zijn dat we op dit moment in voldoende mate rekening houden met wat mensen 

aankunnen, wijzen we (elementen van) de Groningse aanpak niet op voorhand af, in zoverre die een 

positieve aanvulling zijn op voornoemde lijn. 

GroenLinks 12 11 2C Politieke vraag Activiteit 3.2 van 2c: Waarom is het 

college niet doorgegaan met de aanplant 

van stinzenbollen, hier is toch een helder 

raadsbesluit over genomen?

Het college vond het in de huidige tijd van bezuinigingen niet verantwoord een dergelijk groot bedrag uit te 

geven voor bollen en stinzen.

GroenLinks 13 30 Inhuur Politieke vraag Personele lasten: Hoe kan het dat inhuur 

5x zo hoog is als begroot? Is de Raad hier 

eerder over geïnformeerd

Het budget voor de inhuur wordt gevormd door de ramingen inhuur + de raming voor loonkosten van de 

medewerkers minus de realisatie van de salarissen (= vacaturegelden). Als we de inhuur samen met de 

salarissen beoordelen is er over de eerste vier maanden sprake van een overschrijding. In deze rapportage 

worden tegelijkertijd twee afwijkingen op budgetten aangemeld die betrekking hebben op inhuur, te weten 

voor de projectleider omgevingswet en voor de concerncontroller a.i. Rekening houdend met deze 

budgettaire aanpassingen verwachten we over de eerste vier maanden binnen budget te blijven.



VVD 1 24 Kap.lasten Kapitaallasten Opgemerkt wordt dat een aantal 

investeringen later gestart resp. 

gereedgekomen zijn. Daardoor schuift het 

startjaar van de eerste afschrijving een 

jaar op. Vraag: starten afschriijvingen 

altijd per 1 januari van een jaar? En dus 

niet per de eerste maand na gereedkomen 

van een investering? Waarom wordt deze 

keuze gemaakt?

Ja, de afschrijvingen starten altijd in het jaar na het jaar van ingebruikname. Dit is bij de lokale overheid 

een gangbare werkwijze en als zodanig ook vastgesteld in de financiele verordening 2018 artikel 9D.

VVD 2 25 Kap.lasten nr 3 Hier lijkt de reconstructie Voorhoflaan 

overgeheveld te worden naar 

Investeringskrediet Mobiliteit. Vraag:  

waaróm is de bij de eerste sprake van een 

afschrijvingstermijn van 25, en bij de 

tweede van 50 jaar?

De afschrijvingstermijnen zijn per categorie van investeringen vastgesteld in de financiele verordening 2018 

artikel 9E. 

VVD 3 25 Kap.lasten nr 1 Omdat er geen dekking is wordt het 

volumekrediet verlaagd met €16 K. Vraag: 

betekent dit dat er te weinig budget is en 

dat er daarom minder fietsenstallingen 

geplaatst worden?

De investering met een kortere levensduur brengt hogere kapitaallasten met zich mee. Die kapitaallasten 

lopen na 25 jaar weer af (in plaats van na 45 jaar). Dat betekent dat nu de ruimte voor investeringen 

afneemt, maar dat er na 25 jaar uit de vrijval kapitaallasten weer nieuwe investeringsruimte ontstaat.

VVD 4 25 Kap.lasten nr 4 Vraag: wat is de looptijd van dit krediet? De looptijd van dit krediet is 50 jaar.

VVD 5 26 Kap.lasten nr 7 Vraag: wat zijn de investeringen 2017-

2019 waarop wordt afgeschreven? En hoe 

is dit gerelateerd aan het krediet voor 

2020?

Er wordt afgeschreven op de vervangingsinvesteringen voor inventaris van de sporthal en de gymzalen die 

in de jaren 2017 t/m 2019 zijn gedaan voor EUR 115.000. Het restant krediet wordt nu overgheveld naar 

het verzamelkrediet voor vervangingsinvesteringen m.i.v. 2020. 

VVD 6 10 2A 1.1 Start van het economisch beleidsplan is 

voorzien na het zomerreces. Vraag: 

wanneer is de afronding verwacht?

De afronding wordt verwacht in de eerste helft van 2021.

VVD 7 11 2B 4.1 Geen fysieke 

preventievoorlichtingsbijeenkomsten. 

Vraag: zijn er digitale mogelijkheden 

(verkend) tot preventievoorlichting?

Momenteel worden deze mogelijkheden onderzocht. Voorwaarde is dat er ook vraag moet zijn vanuit de 

samenleving (de gemeente faciliteert). 

VVD 8 11 2C 3. Wijziging op activiteiten. Vraag: wat 

houdt/en deze wijziging(en) in?

Op pagina 11 van de bestuursrapportage staat per activiteit uitgesplitst om welke afwijkingen het gaat.

VVD 9 11 2C 2.6 Eigenaren van bomen hebben wettelijke 

onderhouds- en inspectieplicht. Vraag: 

wordt dit ook gecheckt bij particulieren die 

(hoge) bomen in hun tuin hebben staan? 

Zo nee, waarom niet?

Nee, want particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van de boom in hun tuin.

VVD 10 13 tabel 2.11 Aframen budget bollen en stinzen. Vraag: 

waarom wordt in 2021 de vrijval van 

kosten niet gepresenteerd? In dat jaar 

worden die kosten toch ook niet (meer) 

gemaakt?

De vrijval in 2021 was al meegenomen in de financiele kadernota resp. de nota naar een 

toekomstbestendige begroting, voordat de bestuursrapportage 2020 werd opgesteld.



VVD 11 8 Programma 1 1C Er wordt gesproken van een lager aantal 

WMO-aanvragen. Zien wij dit ook direct 

terug in de kosten voor WMO begeleiding?

In de eerste maanden van de coronacrisis, gedurende de intelligente lockdown, was inderdaad sprake van 

een grote afname van Wmo-aanvragen. Hoewel de aanvragen vanaf midden mei/begin juni weer begonnen 

toe te nemen en deze inmiddels weer op het oude niveau zitten, zien we inderdaad dat in de eerste helft 

van dit jaar slechts 41 procent van het budget voor begeleiding is uitgegeven. 

Hierbij valt op te merken dat dit effect niet volledig te herleiden valt op de coronacrisis, maar samenloopt 

met de opdracht van Incluzio Leiderdorp om 4 procent van de inwoners vanuit een maatwerkvoorziening 

begeleiding over te zetten naar een algemene voorziening. In 2019 kwam Incluzio tot het overzetten van 20 

procent en inmiddels zitten zij op een overheveling van zo’n 30 procent. Hoe de opdracht van Incluzio 

Leiderdorp en de coronacrisis zich precies tot elkaar verhouden, zal nader onderzocht moeten worden. 

VVD 12 10 Programma 2 2A Bij activiteit 1.3. wordt gesproken over 

Leiderdorp Marketing: Wat is de status van 

het projectplan welke in de eerste helft van 

2020 moet worden opgeleverd?

Aan Leiden marketing is opdracht gegeven een projectvoorstel op te stellen voor het opzetten van 

Leiderdorp marketing. Naar verwachting kan hierover na het zomerreces besluitvorming plaatsvinden. 

VVD 13 10 Programma 2 2A Bij activiteit 3.2 wordt gesproken over het 

Human Capital actieplan: Wat is de status 

van dit plan?

Het actieplan betreft een onderdeel van Economie071 en bevindt zich in de opstartfase. Op dit moment 

worden de loopbaan instrumenten getoetst om af te nemen bij de eerste groep werkzoekenden. Naar 

aanleiding van de Coronacrisis is besloten om breder in te zetten dan de oorspronkelijke sectoren techniek 

en hospitality. Ook is besloten om aan te sluiten bij het knooppunt leven lang leren van mboRijnland. 

VVD 14 13 tabel 2.7 Bij activiteit 2.7 wordt gesproken over een 

extra bedrag van €40.000,- voor het 

planten van extra bomen. In hoeverre is 

deze kostenpost (welke niet is voorzien) 

noodzakelijk?

Dit bedrag hebben we nodig om de bomenbalans voor 2020 weer op orde te krijgen. 


