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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 9-12-2011 

Onderwerp:  procesvoorstel toekomst 

Leiderdorp rvs 12-2011 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het procesvoorstel visie op de toekomst van Leiderdorp 
  

waarin een integrale participatieve aanpak wordt voorgesteld die voor 1 januari 2013 

leidt tot drie producten: een kaderstellende toekomstvisie, een maatschappelijke 

structuurvisie en een ruimtelijke structuurvisie. 

 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 90.000,- voor het opstellen van een 

kaderstellende toekomstvisie en een maatschappelijke structuurvisie en deze middelen 

tijdelijk te onttrekken uit de reserve WMO en deze reserve in 2013 weer aan te vullen 

met middelen die in 2013 uit de begroting beschikbaar komen voor de toekomstvisie 

Leiderdorp. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De ontwikkelingen die op Leiderdorp afkomen, vragen om een nieuwe duiding van 

de toekomst van Leiderdorp. Immers, deze ontwikkelingen en de wijze hoe 

Leiderdorp daarmee omgaat, bepalen mede de toekomst van Leiderdorp. Zowel in 

ruimtelijk, economisch als in maatschappelijk en bestuurlijk opzicht. De wens om de 

toekomst te beschrijven komt voort uit het bestuursakkoord Leiderdorp 2010-2014 

waarin de coalitiepartijen aangeven dat een vergezicht op de toekomst van 

Leiderdorp gewenst is.   

Dit beeld vormt een kapstok waaraan keuzes en ontwikkelingen worden 

opgehangen en een kompas voor het handelen van raad en college, en daarmee 

ook voor het handelen van de ambtelijke organisatie.  
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Het jaar 2012 is het moment voor het college en de raad om een discussie over de 

toekomst van Leiderdorp te starten, omdat dan ruimschoots voor de verkiezingen de 

visie op het Leiderdorp kan worden vastgesteld en de uitvoering gestart kan 

worden. 

 

Een procesvoorstel voor de visie op de toekomst van Leiderdorp treft u bijgevoegd 

aan. 

De 1e stap in dit voorstel is het opstellen van een kaderstellende toekomstvisie, 

waarin de belangrijkste thema’s worden aangegeven. Op basis daarvan zal een 

participatietraject worden ingezet richting burgers en organisaties. De uitkomsten 

daarvan geven input voor de vervolgens op te stellen ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisie. 

 

De ruimtelijke visie heeft effecten op de gemeenschap van Leiderdorp en andersom 

beïnvloeden de maatschappelijke ontwikkelingen de ruimtelijke invulling van 

Leiderdorp.  

Geadviseerd wordt daarom om te kiezen voor een integrale aanpak bij het bepalen 

van de toekomst van Leiderdorp en een gezamenlijk participatietraject. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De wens om de toekomst te beschrijven komt voort uit het bestuursakkoord 

Leiderdorp 2010-2014 waarin de coalitiepartijen aangeven dat een vergezicht op de 

toekomst van Leiderdorp gewenst is.  

 

Daarnaast heeft u het college gevraagd bij uw voorlopige einddiscussie over de 

kerntaken Leiderdorp om u een procesvoorstel voor te leggen waarin het college 

beschrijft hoe te komen tot een visie op de toekomst van Leiderdorp. Met dit 

raadsvoorstel voldoet het college aan die toezegging. 

 

In 2001 heeft Leiderdorp als een van de eerste gemeenten zich een beeld gevormd 

van haar toekomst. Dit beeld is vervat in de Toekomstvisie Leiderdorp 2015 en de 

bijbehorende programma’s die uit de Toekomstvisie voort zijn gekomen. De 

afgelopen jaren is hard gewerkt om de programma’s te realiseren.  
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De afgelopen jaren zijn in Leiderdorp op deelterreinen visies geschreven op zowel 

maatschappelijk (bv WMO beleidsplan, Participatievisie en nota Jeugdbeleid), 

ruimtelijk (bv. gebiedsvisie Boterhuispolder en polder Achthoven, visie Willem 

Alexanderlaan, groenstructuurplan, waterplan)  als bestuurlijk vlak (bv. 

Paprikanotitie, Nota verbonden partijen). De visies zijn opgesteld onder invloed van 

de veranderende omgeving en opgaven voor Leiderdorp en geven een antwoord 

hoe Leiderdorp op deze deelterreinen met de vraagstukken om wil gaan. Tot een 

Maatschappelijke structuurvisie en een Ruimtelijke structuurvisie, waarin de 

samenhangende visies op de beleidsvelden binnen één visie worden beschreven, is 

het nog niet gekomen. De ruimtelijke structuurvisie staat gepland om in 2012 

opgesteld te worden, het krediet daarvoor is al beschikbaar gesteld.  

 

Onder invloed van het nieuwe kabinetsbeleid wordt de gemeente Leiderdorp 

verantwoordelijk voor gedecentraliseerde rijkstaken. Binnen de sociale agenda 

komen drie grote taken op de gemeente af;  de veranderingen in de AWBZ, Wet 

werken naar Vermogen en Jeugdzorg. Het is van belang dat Leiderdorp zich een 

visie vormt hoe zij met deze taken om wil gaan.  

 

Daarnaast vindt op politiek bestuurlijk vlak grote veranderingen plaats, zoals de 

schaalvergroting van gemeenten om Leiderdorp heen. Vanuit de kaderstellende 

toekomstvisie en de uitwerking in de ruimtelijke en maatschappelijke structuurvisie 

Leiderdorp komen een aantal voor Leiderdorp belangrijke thema’s en 

samenhangende belangen naar voren. Op basis van deze visie kan Leiderdorp haar 

belangen aanscherpen en voor het voetlicht brengen bij de verschillende 

overlegtafels. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het procesvoorstel toekomst Leiderdorp raakt alle beleidsvelden. Voor de 

gezamenlijke participatie wordt niet alleen de bevolking van Leiderdorp bevraagd, 

maar ook de maatschappelijke en regionale samenwerkingspartners van 

Leiderdorp. 
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2 Beoogd effect 

Een koersdocument, bestaande uit drie deeldocumenten met daarin verwoord de visie van 

Leiderdorp op de bestuurlijke, ruimtelijke en maatschappelijke toekomst. Deze 

deeldocumenten vormen de basis voor een op te stellen uitvoeringsprogramma. 

 

3 Argumenten 

1.1  Toekomstvisie Leiderdorp 2015 is verouderd,  

De visie die in 2001 is opgesteld is in grote lijnen afgerond. Daarnaast vragen actuele 

ontwikkelingen om een update van de oude toekomstvisie 

 

1.2  De ruimtelijke structuurvisie (RSV) is wettelijk nodig 

De RSV kent een wettelijke basis. Ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de 

gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. De RSV staat al lang op de planning om opgesteld 

te worden. 

 

1.3  De maatschappelijke structuurvisie (MSV) is nodig vanuit nieuwe wet- en regelgeving 

De decentralisatieopgaven (AWBZ, Wet werken naar Vermogen en Jeugdzorg) die vanuit 

het bestuursakkoord tussen Rijk-IPO-VNG op ons afkomen vragen om een standpunt van 

Leiderdorp hoe zij haar rol- en taakopvatting ziet. 

 

1.4  Zero Based Budgetting (ZBB) heeft input nodig 

Voor het opnieuw opbouwen van de begroting middels ZBB en dus om onderbouwde 

keuzes te kunnen maken welke taken de Gemeente Leiderdorp wel of niet uitvoert, is een 

gezamenlijk beeld van het Leiderdorp van de toekomst onontbeerlijk. 

 

1.5  Leiderdorp wil bestuurskrachtig zijn en grip houden op haar eigen toekomst 

Uitgangspunt is zelfstandigheid van de gemeente. Een visie op de toekomst is hierbij nodig 

om eigenstandig alle ontwikkelingen die op de gemeente afkomen bestuurskrachtig het 

hoofd te kunnen bieden. 

 

1.6  een integrale aanpak is nodig 

 De ontwikkelingen en keuzes op ruimtelijk, maatschappelijk en bestuurlijk vlak 

beïnvloeden elkaar. Om een overwogen keuze te maken voor de toekomst, is een 

integrale aanpak onmisbaar. 
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1.7  een integrale aanpak geeft meer duidelijkheid bij burgerparticipatie 

De burger wordt op één moment gevraagd naar zijn beeld van het Leiderdorp van de 

toekomst. In afzonderlijke trajecten ontstaat verwarring en onbegrip. De informatie kan 

gebruikt worden voor de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0 , de RSV, de MSV en als input voor 

ZBB.  

 

1.8   Het jaar 2012 is politiek bestuurlijk het laatste jaar om de toekomst van Leiderdorp te 

beschrijven,  

Door in 2012 de visie op de toekomst op te stellen, kunnen in 2013 de 1e piketpaaltjes 

geslagen worden. Als pas in 2013 wordt gestart met de discussie over de toekomst van 

Leiderdorp, zal er in het zicht van de verkiezingen geen besluit genomen worden over de 

toekomst van Leiderdorp. Het proces rondom de kerntakendiscussie 2009-2011 is daar 

een voorbeeld van. 

 

2.1 Met het krediet kan een samenhangende visie op de toekomst van Leiderdorp worden 

opgesteld 

Binnen de begroting van 2012 is op dit moment alleen budget beschikbaar voor het 

opstellen van de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp. Voor de dekking van de geschatte 

kosten voor het opstellen van de maatschappelijke structuurvisie en de kaderstellende 

toekomstvisie wordt dekking voor gesteld vanuit de WMO reserve. 

 

2.2 De raad is bevoegd om dit krediet beschikbaar te stellen 

 

2.3 De WMO reserve kan in 2013 weer worden aangevuld 

De kredieten voor het opstellen van de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0  en de 

maatschappelijke structuurvisie zijn niet begroot in 2012. Voor de Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0  is krediet in de kadernota 2012 doorgeschoven naar 2013. Voor de MSV is 

nog geen krediet beschikbaar. Voorgesteld is om middelen uit de WMO reserve hiervoor 

beschikbaar te stellen. In 2013 kan deze mogelijk weer aangevuld worden met de in dat 

jaar begrote middelen voor de toekomstvisie. De inschatting is gemaakt dat de totale 

projectkosten inclusief ambtelijke uren voor de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0  en de MSV € 

90.000,- bedragen. Zoals gezegd zou de WMO reserve hiervoor dekking kunnen geven. In 

2013 kan dan het bedrag dat voor de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0  gereserveerd stond, 

terug worden gestort in deze WMO reserve. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Een integrale aanpak vraagt om bestuurlijk en politiek commitment 

Het college en de raad moeten achter dit procesvoorstel staan, keuzes willen en kunnen 

maken voor de toekomst voor en in het belang van Leiderdorp 

 

1.2 De RSV is startklaar 

Voor de ruimtelijke structuurvisie zijn tijd, geld en organisatie geregeld. Als de raad niet 

instemt en de randvoorwaarden creëert voor een integrale aanpak, zal alleen de 

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp in 2012 uitgevoerd worden. 

 

1.3 De integrale aanpak levert niet direct een grote kostenbesparing op 

Kostenbesparing is niet de insteek, het gaat vooral om de efficiencyslag die plaatsvindt bij 

het betrekken van de burgers en een integrale afweging binnen de visies. Er ontstaat een 

samenhangende visie op de ruimtelijke, maatschappelijke toekomst van Leiderdorp. 

 

1.4 De organisatie (incl. ambtelijke uren) voor het opstellen van de Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0  en de maatschappelijke structuurvisie moet nog worden ingericht. 

De inrichting van de ambtelijke organisatie kan gerealiseerd worden door de werkplanning 

voor 2012 hierop aan te passen. 

 

5 Milieu 

Nvt. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de plannen van aanpak voor de kaderstellende toekomstvisie, Ruimtelijke Structuurvisie 

en Maatschappelijke structuurvisie zal een communicatieplan en het betrekken van de 

raad, de burger en de maatschappelijke en regionale samenwerkingspartners van 

Leiderdorp een belangrijk onderdeel zijn. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De geschatte kosten voor het opstellen van de Maatschappelijke structuurvisie en de 

kaderstellende toekomstvisie voor Leiderdorp bedragen (naar schatting) € 90.000,=. Vanuit 
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dit project zijn geen directe financiële baten te verwachten. De dekking wordt voorgesteld 

door krediet voor het project beschikbaar te stellen vanuit de WMO reserve. 

 

8 Evaluatie 

De raad kan het proces aan het einde evalueren door zelf te reflecteren op het proces en 

de uitvoering en/of het burgerpanel hierin te betrekken. De evaluatie kan plaatsvinden op 

de punten betrokkenheid van de burger, eindresultaat, benodigde tijd, organisatie en 

kosten. Het is aan de raad om tot een evaluatie te besluiten aan het einde van het proces. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:  

   2011i02002  Een blik op de toekomst van Leiderdorp   


