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p.13 (1.9 Beleidsevaluatie) “Die evaluatie zal door een extern 
onderzoeksbureau worden uitgevoerd. In vervolg hierop zal een nieuwe Sociale 
Agenda Leiderdorp 2022-2026 voor het sociale domein worden vormgegeven.”
Vraag 1: Voor wanneer staat deze evaluatie gepland?

Antwoord: 
De evaluatie van de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 wordt uitgevoerd 

vanaf heden tot en met 
maart 2022.

Vraag 2: Wanneer worden de uitkomsten van deze evaluatie verwacht?

Antwoord:
Het definitieve rapport van de evaluatie van de Sociale Agenda Leiderdorp 

2017-2021 wordt voor 1
april 2022 verwacht. Het definitieve rapport van de evaluatie van de Sociale 

Agenda Leiderdorp
2017-2021 zal aan het college van burgemeester en wethouders worden 

aangeboden, met daarbij
het verzoek aan het college om de gemeenteraad hierover te informeren. 

Vraag 3: Wanneer wordt verwacht dat het nieuwe plan (Sociale Agenda) aan de 
raad worden aangeboden?

Antwoord: 



Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Sociale Agenda Leiderdorp volgend 
voorjaar aan de raad 

zal kunnen worden aangeboden. Het traject om te komen tot een nieuwe 
Sociale Agenda Leiderdorp 

zal in het voorjaar van 2022 worden uitgevoerd. De besluitvorming hierover is 
aan het nieuwe 

college. 

p.27 (Investeringskredieten) “Het blijkt dat de eerder beschikbare kredieten op 
onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een 
krediet naar voren moet worden gehaald.”
Vraag 4: Is dit naar aanleiding van de accountantscontrole 
opgepakt/uitgevoerd?

Antwoord:
Nee, dit is niet naar aanleiding van de accountantscontrole maar een 
beoordeling op de stand van de investeringskredieten die bij elke 
bestuursrapportage wordt uitgevoerd. 

p.29 (Verkoop fecaliënzuiger, 202) “De bezuiniging is dus op alternatieve wijze 
ingevuld”
Vraag 5: Is deze oplossing niet structureel van aard?
Antwoord: 
De oplossing is wel van structurele aard.

Vraag 6: Als deze oplossing structureel wordt toegepast, moeten de 
aanpassingen voor de jaren 2022-24 dan ook niet teruggebracht worden 
naar nihil?

Antwoord:
In de tabel staan de bedragen van de vastgestelde dekkingsmaatregel. Het 
voordeel van deze maatregel (lagere kapitaallasten) was met ingang van 2022 
ingeboekt en wordt nu op een alternatieve wijze ingevuld. 


