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INLEIDING 
 
Voor u ligt de Kadernota ten behoeve van de begroting 2010-2013. Deze Kadernota maakt 
onderdeel uit van de planning & controlcyclus en geeft op basis van de huidige inzichten en de 
effecten uit de Voorjaarsnota een beeld van de financiële positie van de gemeente. In deze nota 
geven wij aan welke mutaties wij in de begroting verwachten voor de komende jaren. Waar 
mogelijk doen wij suggesties over het intensiveren van beleid, maar ook om begrotingsposten af 
te ramen. 
 
Het algehele beeld is dat de begroting in meerjarenperspectief uiteindelijk een behoorlijk tekort 
vertoont. Voor 2010 is dit een tekort van € 1,2 miljoen en de volgende jaren variërend van 
€ 1,8 mio tot € 2,7 mio. Dat is op zich niet vreemd gezien de sterke daling van de algemene 
uitkering en andere op ons afkomende ontwikkelingen. Alleen al de algemene uitkering heeft 
een negatief effect dat in 2013 oploopt tot circa € 1,7 mln. 
 
Gegeven de onzekere economische situatie spannen wij ons in om in begroting 2010-
2013 de toename van de lasten voor burgers, bedrijven en instellingen zo veel mogelijk te 
beperken. 
Wij streven ernaar om het niveau aan uitgaven zodanig te reduceren, dat een stijging van 
de OZB en overige heffingen beperkt blijft tot de trendmatige verhoging. Dat betekent 
vanzelfsprekend dat wij de komende periode alle beleidsterreinen nauwkeurig 
beschouwen op mogelijkheden om de uitgaven te beperken.  
 
 
I. LEESWIJZER 
 
Na de samenvatting worden in doorlopende nummervolgorde en gerubriceerd de volgende 
onderwerpen behandeld. 
In hoofdstuk A hebben wij de uitgangspunten die wij bij de samenstelling van de nota hebben 
gehanteerd verwoord. 
Daarna volgen in hoofdstuk B de te verwachten begrotingsmutaties als gevolg van autonome 
ontwikkelingen.  
Hoofdstuk C gaat in op de ontwikkeling van het regionale Shared Service Center. 
In hoofdstuk D komen een aantal personele thema’s aan de orde. 
De voorgestelde beleidskeuzes hebben wij in hoofdstuk E opgenomen, gevolgd door een aantal 
suggesties voor bezuinigingen op bestaand beleid in hoofdstuk F. 
Tenslotte gaan wij, vooruitlopend op een nog te voeren discussie in de Raad van september,  in 
hoofdstuk G in op de effecten die de verkoop van de aandelen NUON kunnen hebben op de 
meerjarenbegroting. 
 
II. VERTREKPUNT 
 
Allereerst geven wij inzicht in de actuele stand van zaken na de vaststelling van de 
Voorjaarsnota. 
Het beeld voor de begrotingsjaren 2010 tot en met 2012 is met name als gevolg van een forse 
daling van de algemene uitkering (o.a. als gevolg van het bestuursakkoord VNG met het 
Kabinet) en de extra kosten als gevolg van de regionalisering van de regionale brandweer sterk 
negatief. In samengevatte vorm zien de mutaties er als volgt uit: 
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bedragen x € 1.000 2009 2010 2011 2012
resultaat primitieve begroting 346-     1.311-  2.018-  1.176-  
begrotingswijziging 1 489       972       1.022    1.221    
begrotingswijziging 2 285-       305-       275-       275-       
begrotingswijziging 3 5-           5-           5-           5-           
begrotingswijziging 4 -      -      -      -      
resultaat voor voorjaarsnota 147-     650-     1.276-  236-     
autonoom/besloten VJN 681       642       1.047    1.590    
overig VJN 391     31       31       31       
resultaat na voorjaarsnota 1.219-  1.323-  2.354-  1.857-  

tekort tekort tekort tekort  
 
 
De grootste wijzigingen betreffen: 

• Verwerking van de meicirculaire 2009 van het ministerie van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties. Hierin is ook het door de VNG met het Rijk afgesloten 
bestuursakkoord verwerkt. Met name voor de jaren 2010  en verder levert de algemene 
uitkering een groot nadeel op ten opzichte van de septembercirculaire 2008 die als basis 
voor de begroting is gebruikt. (Voor 2010 € 380.000) 

• Verwerking van de regionalisering van de brandweer. (Structureel € 221.000) 
 
III. CIJFERMATIGE SAMENVATTING 
 
De afzonderlijke onderwerpen in deze nota laten zich vertalen in het volgende beeld: 
 
bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013
stand na begrotingswijziging 5 1.323         2.354        1.857        1.920          

tekort tekort tekort tekort

IV uitgangspunten 69 -              69 -              69 -              69 -              
B. totaal regionalisering 25               100             50               50 -              
C. totaal personeel 695             675             515             515             
D. totaal beleidskeuzes 614             596             615             619             
totaal mutaties 2.028         2.450        2.244        2.075          

totaal na mutaties 3.351         4.804        4.101        3.994          
tekort tekort tekort tekort

Oplossingsrichtingen
E. Bezuinigingen bestaand beleid 816 -            891 -            941 -            866 -            
F. NUON 1.300 -         1.300 -         1.300 -         1.300 -         
totaal oplossingsrichtingen 2.116 -        2.191 -        2.241 -        2.166 -         

Saldo Kadernota 1.235         2.613        1.860        1.828          
tekort tekort tekort tekort
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IV. UITGANGSPUNTEN 
 

1. ALGEMENE INDEXERING  
Bij de toepassing van de indexering baseren wij ons in het algemeen op het door het CBS te 
verwachten inflatiecijfer. Voor 2009 is een index gehanteerd van 4,28%. Bestaande uit 1% 
correctie voor 2008 en 3,28% voor 2009.  
Voor 2010 kiezen wij er voorshands voor om de kosten niet te indexeren, hoewel instellingen 
waaraan wij een exploitatiebijdrage leveren indiceren dat zij voor 2010 een verhoging willen 
doorvoeren van zo’n 3%.  
 
Wij zijn voornemens de leges met 2,5% op basis van de door het CPB verwachte inflatie voor 
2010 te indexeren, één en ander in samenhang met de realisatie van een volledige 
kostendekkendheid van de leges. 
 
De tarieven voor de reinigingsheffing en OZB hebben wij vooralsnog uitsluitend trendmatig 
verhoogd. De indexering bedraagt op basis van de laatste inflatiecijfers van het CBS 1,8%. 
Hierop corrigeren wij de te hoge indexering voor 2009 met 0,55%, zodat een feitelijke verhoging 
ontstaat van 1,25%. Afhankelijk van de beleidskeuzes en de autonome ontwikkelingen in de 
loop van dit jaar zullen wij zo nodig met voorstellen komen om deze heffingen te verhogen. 
 
Bij de begrotingsbehandeling 2009 is aangegeven dat een verdere verhoging van de OZB met 
10% wellicht nodig zal zijn om de begroting structureel in evenwicht te houden.  
N.B. Ter indicatie: 1% verhoging van de OZB komt overeen met € 55.000. Bij de begrotings-
behandeling is de oproep gedaan alles in het werk te stellen om de verhoging te minimaliseren 
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BIJLAGE A AUTONOME ONTWIKKELINGEN 
 
De komende jaren hebben wij te maken met onderwerpen waarop wij geen of weinig invloed 
hebben, maar die een behoorlijke impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Los 
van de beleidsinhoudelijk aspecten hebben deze ontwikkelingen vanzelfsprekend een effect op 
de ambtelijke organisatie. In dit hoofdstuk gaan wij op de beleidsinhoudelijk aspecten in. In het 
hoofdstuk Personeel vertalen wij de beleidsvelden naar de organisatorisch consequenties. 
 

2. AFSCHAFFING PRECARIO 
Het kabinet heeft aangegeven dat zij de precario op de kabels en leidingen per 1-1-2010 wil 
afschaffen. Het wetsvoorstel is reeds in behandeling, maar wij verwachten echter niet dat de 
datum van 1-1-2010 gehaald zal worden. Wij stellen de inkomsten vanaf 2011 naar beneden bij.  
Het wegvallen van deze inkomsten krijgt de gemeente niet gecompenseerd. In de voorbereiding 
van de behandeling van het wetsvoorstel is door het ministerie al aangegeven dat gemeenten 
het verlies aan precario-inkomsten moeten kunnen compenseren in de OZB. Dat zou vanaf 
2011 een additionele stijging van de OZB betekenen van 10%.  
 

3. 10% TEKORT INKOMENSDEEL 
Leiderdorp kent een tekort op het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand van meer dan 
10%. De eerste 10% komt in ieder geval ten laste van de gemeente. Het meerdere kan ter 
compensatie worden ingediend bij het ministerie. Voor 2007 is dit gedaan en ontvangen en ook 
voor 2008 zal een aanvraag worden ingediend. Voor de komende jaren verwachten wij, mede 
gezien de tegenvallende economische tij, een verdere toename van het aantal uitkeringen. Wij 
verwachten derhalve opnieuw tekort te komen. 
 

4. STRUCTUURVISIE 
Met het opstellen van de structuurvisie willen wij voldoen aan de verplichting van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening tot het opstellen van een structuurvisie voor de gemeente of een gedeelte 
hiervan.  Daarbij zal een kader worden opgesteld waaraan toekomstige Leiderdorpse en 
regionale ontwikkelingen en plannen getoetst kunnen worden. 
In de visie wordt naast de lokale en regionale plannen en ontwikkelingen aandacht besteed aan 
woningbehoefte, voorzieningenniveau en infrastructuur.  
Voor 2009 was al € 100.000 eenmalig opgenomen voor de structuurvisie; begin 2009 is echter 
besloten € 90.000 daarvan te besteden aan het IVVP omdat daar geen budget voor was en de 
structuurvisie door te schuiven naar de laatst toegestane datum. In 2009 zal daardoor slechts 
een start gemaakt worden met de structuurvisie. 
 

5. VEILIG WATERVERKEER DE DOES 
Naar aanleiding van de wens om de Doesbrug op afstand te bedienen is, mede in opdracht van 
de Provincie, in november 2008 een nautisch onderzoek verricht door VHP Ergonomie. Uit dit 
rapport is gebleken dat als gevolg van de breedte van de Does nabij de aansluiting op de Oude 
Rijn nautische problemen ontstaan. Deze dienen te worden opgelost om de veiligheid op en 
rond het water te waarborgen.  
Om de nautische problemen op te heffen is het wenselijk op de Oude Rijn aan beide zijden voor 
4 schepen wachtplaatsen te creëren met intercom naar de brug. De kosten die in het kader 
hiervan moeten worden gemaakt zijn globaal € 90.000. Ook moet er op de Does een 
wachtplaats worden aangelegd. De kosten die in het kader hiervan gemaakt moeten worden 
bedragen € 35.000.  
In verband met het feit dat deze noodzakelijke werkzaamheden uitvoering van de brugbediening 
op afstand stagneren, kan de eerder verwachte bezuiniging van € 60.000 voor de brugwachter 
nog niet worden gerealiseerd. Voor 2010 is het nodig om dit budget te gebruiken voor de 
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brugwachter. Nadat alle noodzakelijke werkzaamheden t.b.v. de veiligheid zijn uitgevoerd kan 
worden overgegaan op brugbediening op afstand. Op dat moment kan de bezuiniging van 
€ 60.000 daadwerkelijk worden ingeboekt.  
 

6. EXPLOITATIE EN BEHEER VAN HET SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM 
Voor het SCC is voor het onderhoud en het beheer geld opgenomen in de begroting op basis 
van een normberekening door Nibag. Nu het pand in bedrijf is blijkt dat een aantal kosten hoger 
uitvallen dan is begroot. Het gaat hierbij om kosten als stadsverwarming, energie en 
onderhoudscontracten van installaties. Uit het onderzoek moet blijken wat een realistisch 
onderhoud en exploitatiebudget is. Omdat deze kosten onontkoombaar zijn zal bij onvoldoende 
middelen op het product worden overschreden.  
In het Nibagrapport is ook rekening gehouden met een aantal uren voor facilitair beheer 
(huismeesterfunctie). Door de wijze waarop het gebouw is beveiligd betekent dit dat het gebouw 
grote delen van de dag bij een beperkt gebruik vrij toegankelijk is voor publiek terwijl de niet in 
gebruik zijnde ruimtes niet zijn voorzien van een aparte inbraakbeveiliging. Het open karakter 
van het gebouw geeft gebruikers met name ’s-avonds een onveilig gevoel. 
Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het gebouw door middel van technische 
verbeteringen  beter beveiligd kan worden en of er meer uren facilitair beheer 
(huismeesterfunctie) noodzakelijk is om het gebouw op een verantwoorde wijze te gebruiken. Uit 
het onderzoek zal blijken of er een hoger budget voor beheer noodzakelijk is. 
 

7. SERVICEPUNT SPORT EN BEWEGEN 
Het servicepunt Sport en Bewegen geeft uitvoering aan lokaal breedtesportbeleid en biedt 
ondersteuning aan sportverenigingen, scholen en derden op sportgebied. 
De afgelopen jaren ontving het Servicepunt Sport en Bewegen (SSSB) middelen uit de 
Breedtesportimpuls van het ministerie van VWS en een bijdrage van de gemeenten Leiderdorp 
en Zoeterwoude. De bijdrage van de gemeente Zoeterwoude stopt per 2009. De hoogte van de 
Leiderdorpse bijdrage steeg tussen 2005 en 2009 van € 62.733 naar € 110.000. Dit bedrag is 
echter onvoldoende om de SSSB in ongewijzigde vorm te continueren. In eerdere jaren is 
besloten te stoppen met het Servicepunt Sport en Bewegen. Indien wordt besloten toch met het 
servicepunt door stellen wij voor dit voor hiervoor een bedrag van € 110.000 per jaar 
beschikbaar te stellen. 
Als gestopt wordt met het servicepunt zullen een aantal wettelijke taken uitgevoerd moeten 
worden door het ambtenarenapparaat. Dit kost naar schatting € 55.000 per jaar. 
 

8. PROGRAMMA VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS 2010 
Om te kunnen voorzien in adequate huisvesting(svoorzieningen), en op basis van de ingediende 
verzoeken zijn middelen nodig waarmee de scholen de voorzieningen kunnen realiseren. 
 

9. IMPLEMENTATIE WABO 
De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het vanaf 1 januari 2010 
mogelijk om één omgevingsvergunning (elektronisch) aan te vragen voor 25 vergunningen en 
toestemmingen op het gebied van natuur, milieu, bouwen en ruimte.  
Medewerkers dienen deze materie goed te beheersen. Dit draagt bij aan de 
organisatiedoelstelling van klantgerichtheid. De medewerkers van de gemeentewinkel (cluster 
bouwen & wonen) zullen getraind en opgeleid moeten worden in de nieuwe werkwijzen als 
gevolg van de Wabo. 
De gemeente streeft ernaar de implementatie van de geautomatiseerde toepassingen die 
hiervoor dienen, zo efficiënt mogelijk in te richten. 
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De gemeente huurt hiervoor in het eerste kwartaal van 2010 externe technische expertise in om 
de eigen medewerkers te begeleiden bij het functioneel beheer en het gebruik van de van de 
Wabo-applicaties. 
 

10. WET DWANGSOM 
Invoering van de wet dwangsom heeft gevolgen voor alle besluiten die door het College worden 
genomen. Met name besluiten die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden 
genomen en een beslissing op bezwaar na behandeling bij de commissie bezwaar- en 
beroepschriften kunnen een risico vormen voor een overschrijding van de wettelijke 
beslistermijn. De invoering van deze wet kan ertoe leiden dat er gelden moeten worden 
uitbetaald. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Er wordt nu een jaarlijkse 
stelpost van deze uitkeringen voorgesteld. 
 

11. ONDERHOUD INSTALLATIES OPENBARE RUIMTE 
Om optimale werking van de technische installaties te bereiken gaan worden 
onderhoudscontracten afgesloten ten behoeve van de hydraulische palen rondom de Winkelhof 
en de slagbomen bij de Nieuwe Weg 
Verder wordt de mogelijkheden met betrekking tot opwaardering van de bestaande 
onderhoudscontracten onderzocht. 
 

12. UITVOERING ERFGOEDVERORDENING 
Met behulp van de gemeentelijke Erfgoedverordening Leiderdorp welke op 1 januari 2009 in 
werking is getreden heeft de gemeente een instrument om cultuurhistorisch waardevolle panden 
(beeldbepalende panden, gemeentelijke monumenten en MIP panden) te beschermen. Hiervoor 
dient eerst een plaatsingslijst te worden opgesteld en daarnaast een aanwijzingsprocedure te 
starten. De aanwijzingsprocedure bestaat uit diverse werkzaamheden (o.a. aanschrijven, 
hoorzitting, besluit) voordat het leidt tot de daadwerkelijke lijst met gemeentelijke monumenten. 
Niet alle potentiële panden hoeven in een keer te worden aangewezen. Hierin kan een selectie 
worden gemaakt (bijvoorbeeld eerst de waardevolle panden in de polder Achthoven).  
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden -waarbij het Erfgoedhuis Zuid Holland kan 
bijstaan- moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 15.000. 
Behalve de aanwijzingsprocedure ligt het in de rede om eigenaren van een cultuurhistorisch 
waardevol pand financieel bij te staan bij de renovatie/ onderhoud. Hiervoor dient een 
subsidieverordening te worden opgesteld waarbij jaarlijks € 45.000 wordt gereserveerd. 
In de subsidieverordening wordt nader bepaald hoeveel panden hiervan jaarlijks gebruik kunnen 
maken voor welk bedrag. 
 

13. BEËINDIGING HUUROVEREENKOMST RAD 
De ambulancezorg heeft een nieuwe standplaats op het terrein van het Rijnland Ziekenhuis. Zij 
hebben aangekondigd de huur van de brandweerkazerne in 2010 te beëindigen. De brandweer 
is geïnteresseerd om deze ruimte in gebruik te nemen. Als de brandweer in 2010 regionaliseert 
zal voor de huur van het pand een huurovereenkomst worden afgesloten waarbij de nu 
beschikbaar komende ruimte is inbegrepen.   
 

14. VERHOGING UNIFORME BIJDRAGE ACITVITE 
Uit de concept begroting van Activite voor 2010 blijkt dat er een verhoging van de uniforme 
bijdrage voor het basistakenpakket wordt verwacht. 
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15. BASISZORG KWETSBARE KINDEREN (BKK) 
De RDOG HM coördineert zorg voor kwetsbare kinderen, waaronder de Basiszorgcoördinatie 
Kwetsbare Kinderen (BKK). De BKK werd tot en met 2008 gefinancierd door de provincie en de 
gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn (in de regio Zuid-Holland Noord). Vanaf 2010 wordt 
de financiering vanuit de provincie stopgezet (onder verwijzing naar het bestuursakkoord tussen 
rijk en gemeenten). Naast de bestaande structurele financiering uit centrumgemeente middelen 
(maatschappelijke doeluitkering, preventie GGZ en verslavingspreventie) zorgen de gemeenten 
Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn gezamenlijk voor overbrugging van 2009 door 
eenmalige financiering van € 95.000 (is circa 40 cent per inwoner). Iedere gemeente heeft in het 
kader van de Wmo een verantwoordelijkheid op dit gebied. In de regio Zuid-Holland Noord 
hebben we gezamenlijk deze verantwoordelijkheid via deze activiteit door de RDOG 
vormgegeven. Gevraagd wordt in de begroting vanaf 2010 een bijdrage van € 0,40 per inwoner 
op te nemen. Dit komt voor Leiderdorp neer op € 10.600 structureel per jaar vanaf 2010. 
 

16. ARCHEOLOGIE 
In 2009 wordt de archeologische waarden en verwachtingenkaart vastgesteld. Hoewel niet 
wettelijk verplicht moet er straks een keuze worden gemaakt of daar een verdiepingsslag op 
gewenst is. Dat betekent dat in de verwachtingenkaart gemaakte inventarisatie en afspraken 
over hoe daar mee om te gaan bij het bouwen, uitgewerkt zou kunnen worden op archeologisch 
gebied (waar liggen archeologisch gezien de speerpunten).  
In zo’n beleidsplan wordt beschreven welke selectiecriteria er met betrekking tot behoud van 
archeologische vindplaatsen gelden en op welke wijze behoud wordt nagestreefd. Een 
zogenaamde archeologisch beleidsadvieskaart, waarin een verdere differentiering van het beleid 
op terreinniveau wordt gegeven, maakt deel uit van het archeologisch beleidsplan. 
De insteek inventariseren en bouwen wordt dan verplaatst naar archeologie. 
Bij deze nadere uitwerking kan ook de provinciale bevoegdheid worden overgedragen om het 
proces te begeleiden al zal dat dan wel dienen te geschieden door een gekwalificeerd 
archeoloog. Dat brengt dan weer extra kosten met zich mee (eventueel samenwerking zoeken 
met Leiden). 
 

17. VLUCHTELINGENWERK 
In verband met de fusie en een gewijzigde productensystematiek zal de bijdrage voor 
VluchtelingenWerk hoger uitvallen. VluchtelingenWerk voert een gemeentelijke wettelijke taak 
uit, namelijk de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers en de huisvestingstaakstelling.  
 

18. BODEMSANERING WILLEM DE ZWIJGERLOCATIE 
Om de bodemsanering van de Willem de Zwijgerlocatie te kunnen bekostigen wordt voorgesteld 
het beschikbare krediet met € 50.000 te verhogen. 
 

19. QUICKWINS HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER  
Doel is om, vooruitlopend op het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), een 
aantal quick wins uit te voeren, waardoor de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd.  
We gaan de mogelijkheid bekijken welke quick wins op korte termijn uitgevoerd kunnen worden 
en deze ook daadwerkelijk uitvoeren.  
Op dit moment is er nog geen definitief besluit over de OV-visie Holland Rijnland. Bovendien 
wordt het (H)OV-concept opgenomen in het Integraal Verkeers- en Vervoerplan. Daarbij is het 
definitieve kostenplaatje nog niet bekend. 
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20. KINDEREN ANDERS NAAR SCHOOL (KANS) 
Doel is om de langzaam verkeerroutes naar scholen zodanig in te richten dat de 
verkeersveiligheid voor de kwetsbare groep verkeersdeelnemers van schoolgaande kinderen 
verbeterd wordt.  
Wij gaan hiervoor een maatregelpakket om de veiligheid van schoolroutes te verbeteren 
opstellen en deze maatregelen ook uitvoeren. Hierbij worden belanghebbenden (met name 
scholen en ouders) actief betrokken. Inrichting van de weg moet duidelijk maken dat de 
verkeersdeelnemer zich in de nabijheid van een school bevindt. Gedragsbeïnvloeding zet 
ouders en kinderen aan om de auto te laten staan. 
Doordat de nadere uitwerking nog moet plaatsvinden, kan er op dit moment nog weinig gezegd 
worden over de te verwachten kosten. 
 

21. UITVOERINGSKOSTEN JONGERENLOKET 
Om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan worden via het jongerenloket jongeren actief 
benadert om scholing en/of werk aan te bieden. 
Er is besloten met het Jongerenloket door te gaan (PHO sociale agenda) Het DB Holland 
Rijnland moet hierover nog besluiten. Financiering via het grote stedenbeleid is niet meer aan de 
orde. De huidige financiering geschiedt gedeeltelijk via de begroting van Holland Rijnland en 
gedeeltelijk via contractpartners waaronder SOZA van de gemeenten, en komt op de helling te 
staan. De nieuwe financieringssystematiek moet nog worden besproken. De gemeente loopt 
hierbij financieel risico via de  begroting Holland Rijnland of via de dienstverleningsover-
eenkomst Soza of mogelijk via beiden. De hoogte van het risico is op dit moment nog niet te 
geven. 
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BIJLAGE B REGIONALISERING 
 

22. SHARED SERVICE CENTRUM (SSC) 
Al enige jaren geleden is een taakstelling opgenomen voor het shared service centrum. 
Inmiddels worden de plannen duidelijker en concreter. De voordelen van het shared service 
centrum zijn voor de vier gemeenten tezamen berekend. Het voordeel voor de gemeente 
Leiderdorp is op dit moment nog niet exact bekend. Voorgesteld wordt nu om de al ingeboekte 
taakstelling tegen te boeken en een nieuwe taakstelling op te nemen, welke is gebaseerd op het 
concept businessplan+. De bedragen van deze nieuwe taakstelling zijn derhalve indicatief en 
vooralsnog gebaseerd op de verhouding van het aantal inwoners. 
 
 
BIJLAGE C PERSONEEL 
 

23. FORMATIE 
In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden die het ambtelijk apparaat uitvoert geleidelijk 
toegenomen door onder andere taakoverheveling vanuit de landelijke overheid, en de steeds 
verdere aanscherping van de wettelijke eisen die aan de dienstverlening van de gemeente 
worden gesteld. Daarbij komt dat in de afgelopen jaren veel plannen zijn ontwikkeld die nu en in 
de komende jaren tot uitvoering komen. Wij voorzien dat de werkdruk van de organisatie verder 
toe zal nemen, in ieder geval de komende 2 jaar. Daarna verwachten wij een aftopping van de 
werkzaamheden, onder andere als gevolg van de oplevering van W4, gemeentehuis en de start 
van het Shared Service Center. De formatie wordt dan afgestemd op de uitkomsten uit de 
Kerntakendiscussie. Voordat het zover is, is het noodzakelijk de formatie tijdelijk te versterken, 
willen we niet een groot uitvalrisico met onze medewerkers lopen. Dan zullen immers de kosten 
voor onder andere tijdelijke inhuur als gevolg van ziekte of vertrek naar elders nog verder 
toenemen. 
Om deze tijdelijke knelpunten te ondervangen zou de formatie voor de jaren 2010 en 2011 
moeten worden uitgebreid. In het jaar 2012 dan wel 2013 kan dit aantal weer geleidelijk worden 
teruggebracht.  
 

24. FPU-REGELING 
De FPU is te duur bevonden om in de oude vorm te handhaven. Op 5 juli 2005 is door de 
sociale partners een akkoord bereikt. De ‘oude’ FPU regeling is komen te vervallen. Wel is er 
nog sprake van overgangsrecht. Iedere werknemer bij de overheid en in het onderwijs kan, mits 
aan de intree-eisen voldaan wordt, al vanaf zijn 55e gebruik maken van de FPU-regeling. De 
uitkering (totaal 210% van het jaarsalaris beschikbaar) moet dan verdeeld worden over de 
uitkeringsjaren. Alle werknemers die kiezen om gebruik te maken van de regeling (en voldoen 
aan de gestelde criteria) worden uitbetaald via het ABP.  
Op dit moment maken de laatste werknemers van Leiderdorp gebruik van deze regeling. 
Langzaam zullen zij ‘uitfaseren’ wanneer zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Hoewel de 
afgelopen jaren deze suppleties binnen het bestaande budget konden worden opgevangen is 
dat de komende jaren niet meer het geval.  
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BIJLAGE D BELEIDSKEUZES 
 
In dit hoofdstuk geven wij u ter overweging een aantal keuzeopties aan die niet voortkomen 
vanuit een wettelijke verplichting of als autonome ontwikkeling kunnen worden getypeerd.  
 

25. ICT- PROGRAMMA 
De gemeente wil een nieuw kantoorconcept gaan toepassen en een moderne manier van 
werken introduceren. Het uitgangspunt is een vraaggeoriënteerde dienstverlening, waarbij het 
klantgericht handelen het belangrijkste element is. De burgers, bedrijven en instellingen worden 
daarom centraal geplaatst bij de dienstverlening. Daarnaast dient de dienstverlening 
geïntegreerd plaats te vinden, waardoor klanten niet meer langs meerdere loketten hoeven. 
Informatievoorziening speelt hier een essentiële rol en het goed functioneren hiervan is een 
voorwaarde voor realisatie van de doelstellingen. De opgave waar de gemeente voor staat, 
wordt naast organisatorische factoren grotendeels bepaald door de informatietechnologie. 
 
Invoering van een klantcontactcentrum (KCC) 
Een KCC is een portaal waar de burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle 
producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van 
de diverse ketenpartners. Het KCC gaat in de dienstverlening een stap verder dan de huidige 
Gemeentewinkel.  
 
Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en elektronische overheid (NUP) 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in december 2008 het Nationaal 
uitvoeringsprogramma dienstverlening en elektronische overheid (NUP) opgesteld. Hierin 
worden kaders gesteld over hoe de infrastructuur van de elektronische overheid gericht dient te 
worden benut voor betere (elektronische) dienstverlening door de overheden aan burgers, 
bedrijven en instellingen. Voor realisatie van het NUP zijn basisvoorzieningen aangewezen 
zoals elektronische toegang tot producten en diensten, invoering van basisregistraties, en 
elektronische informatie-uitwisseling 
 
Digitalisering van documentstromen 
Binnenkomende poststukken worden gescand en digitaal opgeslagen. Dit geldt tevens voor de 
uitgaande brieven. Op deze wijze is een aanzet gegeven tot een digitale dossiervorming. Om 
volledig digitaal te kunnen werken dienen niet alleen de reguliere documentstromen 
gedigitaliseerd te worden maar tevens de verschillende actuele papieren dossiers.  
 
Digitalisering van geografische informatie 
De gemeente is geconfronteerd met de invoering van een aantal nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de informatievoorziening. Het gaat om de invoering van de basisregistraties voor de 
adressen en gebouwen (BAG), digitale uitwisseling in ruimtelijke processen (DURP) en de 
invoering van de omgevingsvergunning in het kader van de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Deze ontwikkelingen vragen om goede basisvoorzieningen op het 
gebied van de geografische informatievoorziening. De gemeente dient daarom te beschikken 
over basiskaarten en actuele luchtfoto's.  
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Totaaloverzicht van kosten voor nieuw beleid betreffende de informatievoorziening 
 

 2010 2011 2012 2013 
KCC 69.492 18.930 18.367 17.805 
NUP 85.000 50.000 50.000 50.000 
Documentstromen 103.623 3.482 3.342 3.201 
Geo-informatie 34.848 4.679 34.510 4.341 
Infrastructuur 27.336 26.654 25.972 25.291 
 320.299 103.745 132.191 100.638 

 
 

26. BETONNEN BRUGGEN 
Bij de periodieke inspectie eind 2008 is gebleken dat bij de betonnen bruggen sprake is van 
groter achterstallig onderhoud dan verwacht.  
 
Na uitvoerige inspectie door een onafhankelijk bureau is een beheerplan voor de komende 10 
jaar opgesteld. De kapitaallasten voorvloeiende uit de benodigde investeringen zijn in het 
cijfermatige overzicht opgenomen. Vanaf 2014 dient er structureel € 185.000 extra opgenomen 
te worden voor het toekomstig groot onderhoud.  
Om de veiligheid, toegankelijkheid en functionaliteit van de bruggen op orde te krijgen is 
investering noodzakelijk!    
 

27. RENTE OVER BOEKWAARDE BOTERHUISPOLDER 
Tot nu toe wordt jaarlijks de rente over de boekwaarde van de Boterhuispolder ten laste van de 
reserve Grondbedrijf gebracht. Dit stamt nog uit de tijd dat de Boterhuispolder een beoogde 
bouwlocatie was. Nu dit niet meer zo is, moet er definitieve jaarlijkse dekking worden gevonden 
voor de rente. De jaarlijkse rente bedraagt ca. € 115.000 per jaar. Door verpachting van een 
deel van de grond staat hier nog een inkomst tegenover. Voorgesteld wordt deze kosten tot en 
met 2010 op de boekwaarde bij te schrijven en vanaf 2011 in de begroting op te nemen. 
 

28. HARMONISERING VAN HET MINIMABELEID  
We willen bereiken dat Leiderdorp een socialer gezicht krijgt en er geen grote verschillen zijn op 
het gebied van minimabeleid, wanneer de dorpsgrens wordt overschreden. Daarom wordt 
voorgesteld om aan te sluiten bij het beleid van de gemeente Leiden. Om kosten te besparen 
kan gekozen worden voor een tussenvariant. Het college stelt de tussenvariant voor waarbij  
eveneens wordt aangesloten bij het beleid van Leiden met uitzondering van de woonlasten-
regeling en de regeling 65+. 
 

29. PREVENTIEF JEUGDBELEID; JEUGDMAATSCHAPPELIJK WERK EN 
SIGNALERINGSCURSUSSEN/DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

Vanuit het JSO onderzoek ‘naar een steviger ketenaanpak voor preventieve jeugdzorg in 
Leiderdorp’ wordt aanbevolen om jeugdmaatschappelijk werk in Leiderdorp in te voeren. Het is 
een enorm gemis van lokale zorg- en onderwijspartijen. Deze laagdrempelige voorziening draagt 
bij aan een betere afstemming en sluiting van de ketens zorg en onderwijs. 
Tevens komt uit dit onderzoek naar voren dat vele professionals (met name in de vrijetijdsketen) 
die met kinderen, jongeren werken niet deskundig zijn om problemen te signaleren bij deze 
doelgroep. Dit moet door een ondersteuningsaanbod (signaleringscursussen) worden verbeterd. 
JSO adviseert om in 2010 een impuls hieraan te geven, door het faciliteren van 
deskundigheidsbevordering en signaleringscursussen (voor vrijwilligers in de vrijetijdsketen, 
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peuterspeelzalen, etc). Deze impuls heeft meerwaarde als er een structurele voortzetting kan 
worden gewaarborgd. 
 
Het college stelt voor om hiervoor € 45.500 extra beschikbaar te stellen. Mogelijk wordt dit 
bedrag nog naar beneden bijgesteld, omdat er regionaal gekeken wordt of er via de RAS gelden 
(regionale agenda samenleving), middelen zijn voor financiering. Om wel al per 2010 te kunnen 
starten met jeugdmaatschappelijk werk wordt om dit aanvullende bedrag gevraagd.   
De kosten voor de deskundigheidsbevordering en signaleringscursussen is gebaseerd op de 
minimale kosten die uit het JSO onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 

30. IVVP 
De verdere uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen als gevolg van voorgestelde plannen 
zoals deze behandeld zijn in de raad van juli 2009 over het IVVP. 
Hierbij worden de wegstructuren geoptimaliseerd door middel van categorisering en voorkomen 
van sluipverkeer. Ook gaan we de verkeersveiligheid verhogen door het aanpassen van 
knelpunten en wegstructuren, fietspaden en schoolroutes.  
De voorgestelde investering heeft te maken met de aanpak van verschillende knelpunten en de 
aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) over de Engelendaal. 
 

31. RUBBER ONDERGRONDEN SPEELPLAATSEN 
De huidige valondergronden bestaan grotendeels uit schors en zand. Om deze ondergronden 
veilig en schoon te houden, dienen zij jaarlijks te worden geïnspecteerd, aangevuld, 
schoongemaakt of zelfs leeggehaald en volledig opnieuw gevuld.  
Deze handelingen zijn nodig om enerzijds de valondergronden functioneel te houden (minimale 
laagdikte) en anderzijds om de ondergronden kwalitatief op orde te houden (hygiëne)  
 
Vanaf 2010 wordt gestart met het opstellen van een omvormingsplan, waarin de 
onderhoudsintensieve valondergronden gefaseerd worden omgevormd naar minder 
onderhoudsintensieve rubberen ondergronden.  
 

32. ONDERZOEK VOOR MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN 
Uit ervaring blikt dat gedurende het jaar behoefte ontstaat om specifieke onderzoeken te 
verrichten op verschillende maatschappelijke thema’s. Teneinde adequaat op de ontstane vraag 
te kunnen reageren is een beperkt budget benodigd van jaarlijks € 35.000. 
 

33. JONGERENCENTRUM 
In de nota jeugd, vrije tijd en participatie (2007) is besloten tot een haalbaarheidsonderzoek naar 
een jongerencentrum in Leiderdorp. In 2008 is dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2009 
was de uitvoering ervan gepland. Op dit moment wordt de optie om het jongerencentrum onder 
te brengen in de kantine van RCL onderzocht. Mocht de optie-RCL niet doorgaan dan is de start 
van de verbouw van het gebouw Dwars & Zo zeer wenselijk. In de nota is vastgelegd te streven 
naar een jongerencentrum in 2010. 
Het doel is het gebouw op te knappen en te verruimen, zodat er ook grotere bijeenkomsten 
kunnen plaatsvinden zoals feesten en disco’s en goed toegeruste aparte ruimtes zodat 
verschillende groepen jongeren tegelijkertijd van de accommodatie gebruik kunnen maken 
(mogelijkheden voor parallel programmeren). Het jongerencentrum heeft als doel de 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in Leiderdorp te verruimen en overlast in het kader van 
ons veiligheidsbeleid te reguleren en terug te brengen. 
Bij verbouwing van de Dwars & Zo zal tevens uitbreiding van de kinderopvang mogelijk worden 
gemaakt. Dit zal extra huurinkomsten genereren. Deze jaarlijkse huurinkomsten vormen het 
budget voor de verbouwing. Voor de voorbereiding wordt nu extra geld aangevraagd. 
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34. IMPLEMENTATIE BEELDKWALITEITPLAN 

Als vervolg op de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Leiderdorpse Lente 
(het wegwerken van de onderhoudsachterstand) wordt in 2009 gewerkt aan de totstandkoming 
van een beeldkwaliteitplan beheer openbare ruimte. Een beeldkwaliteitplan geeft de 
mogelijkheid om de openbare ruimte op basis van kwaliteitsbeelden bepaalde beheerelementen 
te beheren en te onderhouden. De keuze van beheerelementen die aan de hand van 
beeldkwaliteit worden beheerd en onderhouden wordt bepaald door de mate waarin onderhoud- 
en/of kwaliteitsdifferentiatie mogelijk is en de hoeveel budget die gepaard gaat met dat 
beheerelement. Eind 2009 komt het beeldkwaliteitplan gereed. Om ervoor te zorgen dat dit plan 
en de daaruit voortvloeiende werkwijze adequaat, effectief en efficiënt kan worden 
geïmplementeerd is het nodig om incidenteel extra budget toe te wijzen. Dit extra budget zal 
over de eerste implementatiejaren afnemen. In het eerste jaar is zo’n 380 uur nodig, het tweede 
jaar zo’n 230 uur en voorts zo’n 150 uur. Daarna dient de werkwijze dusdanig te zijn ingebed dat 
de werkzaamheden die hieruit voortvloeien binnen de reguliere formatie bezetting kunnen 
worden uitgevoerd. 
 

35. EVALUATIE WIJKGERICHT WERKEN  
Om de afgesproken evaluatie van het wijkgericht werken in 2010 uit te kunnen voeren wordt 
eenmalig geld gevraagd hiervoor. Aan de hand van het evaluatierapport zal de huidige 
werkwijze wijkgericht werken indien nodig worden aangepast en verbeterd.   
 

36. VERHOGING MAATWERKBUDGET ACTIVITE 
Uit de concept begroting van Activite voor 2010 blijkt dat er een verhoging van de tarieven voor 
maatwerkdeel van de jeugdgezondheidszorg wordt verwacht. 
 

37. HEKWERKEN 
Thans vertonen diverse hekwerken een lichte onderhoudsachterstand. Hekwerken zijn destijds 
buiten het bestek van de Leiderdorpse Lente gehouden. Om deze achterstand weg te nemen en 
niet groter te laten worden wordt in 2010 gestart met een inventarisatie van het totale 
hekwerkenareaal. Bij de inventarisatie zal onderscheid worden gemaakt tussen hekwerken in de 
openbare ruimte en sportvelden (recreatie). Aan de hand hiervan wordt bekeken welke 
hekwerken moeten worden hersteld dan wel volledig moeten worden vervangen. Uitgangspunt 
bij dit beheerplan is duurzaamheid, veiligheid en functionaliteit van de hekwerken. 
 

38. APPARAATSKOSTEN PROGRAMMA OUDE RIJNZONE 
In de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone wordt clustergewijs uitvoering gegeven aan 
de verschillende onderdelen van het totaalproject Oude Rijnzone. Van ieder cluster wordt 
verwacht dat binnen de clusters de financiële verevening plaatsvindt. Desondanks zal een 
overkoepelende organisatie in stand gehouden moeten worden over de clusters heen, die zicht 
houdt op de naleving van de afspraken, de middelen verdeeld ed. Daarnaast zal over het hele 
samenwerkingsverband Oude Rijnzone ook afspraken gemaakt moeten worden over de 
infrastructuur op de N11 (ongelijkvloerse kruisingen ed.) en herstructurering bedrijventerreinen. 
Een bijdrage aan deze overkoepelende organisatie wordt voorzien voor de komende jaren. Nog 
niet duidelijk is hoe hoog de bijdrage van de deelnemende gemeenten cq. Leiderdorp zal zijn. 
Als dit bekend is zal dit worden meegenomen in de begroting. Een voorwaarde die Leiderdorp 
stelt bij de Leiderdorpse bijdrage is dat de samenwerking een verplichtend karakter naar elkaar 
krijgt en dat de realisaties van de functies groen en rood verplichtend naar elkaar worden en de 
problematiek rondom de N11 als geheel worden opgepakt.  
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39. SCHULDHULPVERLENING 
Er ligt op dit moment een voorstel aan de raad om de schuldhulpverlening uit te breiden als 
gevolg van opgelopen wachtlijst schuldhulpverlening. Dit bedrag is vastgesteld  naar inzichten 
van voor de economische recessie. De eerste tekenen van de economische recessie geven aan 
dat er meer schulden ontstaan. Als gevolg hiervan dient in de komende jaren opnieuw rekening 
te worden gehouden met tijdelijke uitbreiding schuldhulpverlening. Dekking van deze kosten kan 
worden gevonden in het participatiebudget. 
 

40. SUBSIDIEBUDGET 
Gezien de huidige financiële situatie wordt voorgesteld om het totale subsidiebudget gelijk te 
houden. Eventuele noodzakelijke indexatie van huisvestingskosten en/of loonkosten van 
afzonderlijke subsidies zal in onze optiek moeten leiden tot het verlagen van andere subsidies.  

 
41. VERVANGEN HULPVOERTUIGEN HOUTKAMP EN BEGRAAFPLAATS 

Elf jaar geleden zijn er voor de begraafplaats en de Houtkamp 2 hulpvoertuigen aangeschaft. 
Deze dienen ervoor om het vervoer van materieel en materiaal op deze 2 locaties gemotoriseerd 
te laten plaatsvinden en op deze manier ARBO normen te respecteren. 
Deze 2 hulpvoertuigen beginnen nu buitensporig veel storingen te vertonen, zijn hierdoor steeds 
minder inzetbaar en dienen daarom vervangen te worden. Er is 11 jaar geleden echter verzuimd 
deze voertuigen in de investeringslijst te plaatsen. 
Binnen de beschikbare investeringskredieten is er wel ruimte om deze hulpvoertuigen te 
vervangen. Er staat namelijk € 30.000 begroot voor een service team straatwerk auto. Het 
betreft hier een uitbreiding op het wagenpark welke niet benodigd is. Voorgesteld wordt dit 
krediet te verschuiven teneinde de vervanging van de 2 hulpvoertuigen mogelijk te maken. 
 
BIJLAGE E BEZUINIGINGEN BESTAAND BELEID 
Als tegenhanger voor de verhoging van verschillende begrotingsposten geven wij in dit 
hoofdstuk een aantal mogelijkheden aan om de thans voorziene tekorten te verlagen. 
 

42. PLANNINGSVERSCHILLEN 
Begrote investeringen lopen vaak uit in de realisatie. De begrote kapitaallasten worden dan in de 
najaarsnota en/of jaarrekening verlaagd en doorgeschoven naar latere jaren. Dit mechanisme is 
eveneens aan de orde bij de reguliere begrotingsposten, waar op activiteitenbasis 
planningsverschillen tussen de begrotingsjaren ontstaan. Het schuiven tussen de jaren heeft 
naar verwachting een effect van € 500.000. Het exacte bedrag wordt op basis van nadere 
uitwerking, en in samenhang met de tijdelijke uitbreiding van de formatie, vastgesteld. 
 

43. VOORZIENING VOORMALIG PERSONEEL  
Indien er voor gekozen wordt om de voorziening voor de wachtgelders in één keer te vullen, 
scheelt dit structureel de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening. Voor de eenmalige 
financiering van de lopende verplichtingen vanaf 2010 is € 900.000 nodig. Hieraan gekoppeld  
wordt voor elke toekomstige nieuwe wachtgelder bij het ontstaan van de aanspraak direct het 
verplichte bedrag gereserveerd. 
 

44. STRAATREINIGEN / PAPIER OPRUIMEN 
De kosten voor straatreiniging kunnen voor 50% aan de reiniging worden toegerekend, en voor 
15% op het riool. Dit werd tot op heden nog niet in de begroting meegenomen. 
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45. SPORTHUISVESTING 

Naast de taakstelling die nu al ingeboekt is voor de sportpark en sporthal de Bloemerd zou het 
mogelijk moeten zijn om bij het opnieuw aanbesteden van het beheer van de sportzalen en het 
zwembad een voordeel te behalen. 
 

46. LEGES ALGEMEEN 
De totale leges exclusief bouwleges bedragen € 400.000. De bouwleges zijn geraamd op 
€ 830.000 (hierin is een tijdelijke verhoging ter dekking van de algemene middelen van 
€ 250.000 opgenomen).  
De kostendekkendheid van de afzonderlijke leges en rechten wordt inzichtelijk gemaakt. 
Gekeken wordt of de leges in totaal kostendekkend zijn, en per lege/recht afzonderlijk. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen nieuwe tarieven worden ingevoerd.  
 

47. UITVOERINGSKOSTEN WSW 
De uitvoeringskosten voor de WSW bedragen € 1.800 per fte. In de begroting zijn wij uit gegaan 
€ 1.800 per persoon. Aangezien een aantal personen deeltijd arbeid verricht zijn de daad-
werkelijke uitvoeringskosten lager. Na uitbreiding van het aantal Wsw-ers blijft er nog een 
voordeel van € 20.000 per jaar over. 
 

48. GEMEENTE AAN HUIS  
De publicaties met betrekking tot gemeente aan huis beperken en/of via andere media 
aanbieden. Dit houdt verband met de wijzigingen in de publicatieplicht, waarbij meer via de 
website beken kan worden gemaakt. De maximale bezuiniging bij volledige afschaffing van de 
GAH-pagina’s is maximaal € 65.000. 
 

49. GLADHEIDBESTRIJDING 
Bezuiniging is mogelijk voor € 6.000. Als gekozen wordt voor het uitsluitend strooien van de 
hoofdwegen kan dit oplopen tot € 30.000. 
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BIJLAGE F NUON 
 
De bestemming van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen NUON komt direct na de 
zomer, en dus ruim voor de begrotingsbehandeling in oktober/november, aan de orde. 
De uitwerking van het voorstel zal lopen via een aantal sporen: 

• Compensatie van het verlies aan dividend 
• Weerstandsvermogen en balans 
• Mogelijkheden om de exploitatie structureel te ontlasten 
• Herfinanciering van leningen 

 
Een eerste doorrekening van de netto dividendderving, ten opzichte van het te verwachten 
rendement op de opbrengst uit de verkoop van de aandelen, laat een netto tekort zien van circa 
€100.000. 
 
Ter indicatie, en vooruitlopend op de nog te voeren discussie hierover, geven wij aan waar naar 
onze mening mogelijkheden zijn om de begroting structureel te ontlasten.  
 
Hierbij denken wij onder andere aan het afboeken van de resterende boekwaarden van de 
Persant Snoepweg en de Willem Alexanderlaan; als gevolg hiervan worden de kapitaallasten in 
de begroting structureel met circa € 600.000 verlaagd. In dezelfde categorie valt het afboeken 
van de resterende boekwaarde van het ‘oude IVVP’; het positieve effect hiervan op de begroting 
is structureel € 300.000. 
Ook kan de totale bijdrage aan het Regionale Investeringsfonds eenmalig in een reserve worden 
gestort, waardoor de jaarlijkse bijdrage van circa € 600.000 niet meer ten laste van de begroting 
komt. 
 



2010 2011 2012 2013
stand na begrotingswijziging 5 1.323.224        2.354.121        1.856.786          1.919.589        

tekort tekort tekort tekort

IV uitgangspunten 68.750 -              68.750 -              68.750 -                68.750 -              
A. totaal autonome ontwikkelingen 762.514             1.147.691          1.132.371            1.059.552          
B. totaal regionalisering 25.000               100.000             50.000                 50.000 -              
C. totaal personeel 695.000             675.000             515.000               515.000             
D. totaal beleidskeuzes 614.246             596.246             615.106               618.711             
totaal mutaties 2.028.011        2.450.186        2.243.727          2.074.513        

totaal na mutaties 3.351.235        4.804.307        4.100.513          3.994.102        
tekort tekort tekort tekort

Oplossingsrichtingen
E. Bezuinigingen bestaand beleid 816.000 -            891.000 -            941.000 -              866.000 -            
F. NUON 1.300.000 -         1.300.000 -         1.300.000 -           1.300.000 -         
totaal oplossingsrichtingen 2.116.000 -        2.191.000 -        2.241.000 -          2.166.000 -        

Saldo Kadernota 1.235.235          2.613.307          1.859.513            1.828.102          
tekort tekort tekort tekort

2010 2011 2012 2013 investering

1 Indexering OZB 1,25% 68.750 -              68.750 -              68.750 -                68.750 -              
totaal uitgangspunten 68.750 -             68.750 -             68.750 -               68.750 -             

Bijlage A Autonome ontwikkelingen
2 Afschaffing precario 539.465             539.465               539.465             
3 10% tekort inkomensdeel 260.000             320.000             320.000               260.000             
4 Structuurvisie 95.000               
5 Veilig waterverkeer de Does 70.522               10.297               10.072                 9.847                 125.000      
6 Exploitatie en beheer van het Soc.Cultureel Centrum 60.000               60.000               60.000                 60.000               
7 Servicepunt Sport & Bewegen 55.000               55.000               55.000                 55.000               
8 Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 52.392               19.854               19.817                 7.279                 
9 Implementatie Wabo 50.000               

10 Wet dwangsom 25.000               25.000               25.000                 25.000               
11 Onderhoud installaties openbare ruimte 19.000               19.000               19.000                 19.000               
12 Uitvoering erfgoedverordening 15.000               45.000               45.000                 45.000               
13 Beeindiging huurovereenkomst RAD 15.000               15.000               -                        -                      
14 Verhoging uniforme bijdrage activite 15.000               15.000               15.000                 15.000               
15 Basiszorg kwetsbare kinderen (BKK) 10.600               10.600               10.600                 10.600               
16 Archeologie 10.000               
17 Vluchtelingenwerk 10.000               10.000               10.000                 10.000               
18 Bodemsanering Willem de Zwijgerlocatie -                      3.474                 3.418                   3.362                 50.000        
19 Quickwins hoogwaardig openbaar vervoer PM PM PM PM
20 Kinderen anders naar school (KANS) PM PM
21 Uitvoeringskosten Jongerenloket PM PM

totaal autonome ontwikkelingen 762.514           1.147.691        1.132.371          1.059.552        

Bijlage B Regionalisering
22 Tegenboeken bestaande taakstelling SSC. 100.000             300.000             400.000               400.000             
22 nieuwe taakstelling SSC 75.000 -              200.000 -            350.000 -              450.000 -            

totaal regionalisering 25.000             100.000           50.000               50.000 -             

Bijlage C Personeel
23 Formatie 660.000             660.000             500.000               500.000             
24 FPU-regeling 35.000               15.000               15.000                 15.000               

totaal personeel 695.000           675.000           515.000             515.000           

Bijlage D Beleidskeuzes
25 ICT-programma 252.963             127.091             106.219               75.347               
26 Betonnen bruggen 83.922               101.320             118.433               136.101             
27 Rente over boekwaarde Boterhuispolder -                      115.000             115.000               115.000             
28 Harmonisering minimabeleid 55.000               55.000               55.000                 55.000               

Voordeel niet meegaan met woonlasten en regeling 65+ 
optie minimabeleid

45.000 -              45.000 -              45.000 -                45.000 -              

29 Preventief jeugdbeleid 50.950               48.550               48.550                 48.550               
30 IVVP 50.000               50.000               50.000                 50.000               
31 Rubber ondergronden speelplaatsen 35.845               70.715               96.338                 121.210             
32 Onderzoek voor maatschappelijke doeleinden. 35.000               35.000               35.000                 35.000               
33 Jongerencentrum 30.000               -                      -                        -                      
34 Implentatie beeldkwaliteitplan 25.000               15.000               10.000                 -                      
35 Evaluatie wijkgericht werken 15.000               PM PM PM
36 Verhoging maatwerkbudget Activite 16.000               16.000               16.000                 16.000               
37 Hekwerken 9.566                 7.570                 9.566                   11.502               1.695.500   
38 Apparaatskosten programma Oude Rijnzone PM PM PM PM
39 Schuldhulpverlening -                      -                      -                        -                      
40 Subsidiebudget -                      -                      -                        -                      
41 Vervangen hulpvoertuigen Houtkamp en begraafplaats -                      -                      -                        -                      

totaal beleidskeuzes 614.246           596.246           615.106             618.711           

Bijlage E Bezuinigingen bestaand beleid
42 Planningsverschillen 500.000 -            500.000 -            500.000 -              500.000 -            
43 Voorziening voormalig personeel 175.000 -            175.000 -            175.000 -              100.000 -            
44 Straatreinigen/papier opruimen 100.000 -            100.000 -            100.000 -              100.000 -            
45 Sporthuisvesting -                      50.000 -              100.000 -              100.000 -            
46 Leges algemeen -                      25.000 -              25.000 -                25.000 -              
47 Uitvoeringskosten wsw 20.000 -              20.000 -              20.000 -                20.000 -              
48 Gemeente aan huis 15.000 -              15.000 -              15.000 -                15.000 -              
49 Gladheidsbestrijding 6.000 -                6.000 -                6.000 -                  6.000 -                

totaal bezuinigingen bestaand beleid 816.000 -           891.000 -           941.000 -             866.000 -           

Bijlage F NUON 1.300.000 -        1.300.000 -        1.300.000 -          1.300.000 -        




