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Deze notitie schetst het proces om een integrale blik op de toekomst van Leiderdorp op te stellen. Uit het proces komen drie 

deeldocumenten; de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
, de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp en de Maatschappelijke Structuurvisie 

Leiderdorp. Daarmee ontstaat een samenhangende totaalvisie op het geografisch gebied van Leiderdorp. De Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0
 
 vormt een kaderdocument voor de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2012-2032 en de Maatschappelijke 

Structuurvisie Leiderdorp. Voorgesteld wordt dan ook om het participatietraject voor alle onderdelen gelijk op te laten lopen. De 

ruimtelijke aspecten vinden hun vertaling in de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2012-2032, de maatschappelijke aspecten 

komen terug in de Maatschappelijke Structuurvisie Leiderdorp, de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 vormt de kadernota voor beide 

documenten. Alle documenten tezamen geven een integrale visie op de toekomst van Leiderdorp. 
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1.  INLEIDING 
Zonder visie op de toekomst is er geen referentie of richting bij het nemen van besluiten die een lange 

termijn effect hebben. De toekomstvisie Leiderdorp 2015 en al haar afgeleide visies en 

uitvoeringsplannen hebben de samenwerkingspartners van de Gemeente Leiderdorp duidelijkheid 

gegeven welke kant het met Leiderdorp opgaat. Politiek-bestuurlijk zijn de keuzes van het afgelopen 

decennium verbonden met en getoetst aan die toekomstvisie.  

Vanuit ruimtelijke, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk oogpunt is het noodzakelijk een visie 

op de toekomst op te stellen.  

Ten eerste omdat de huidige toekomstvisie verouderd is en aangepast dient te worden aan de actuele 

ontwikkelingen. Daarnaast staat de ruimtelijke structuurvisie al een tijd op de rol en is een 

maatschappelijke visie nodig over hoe de gemeente omgaat met de decentralisatieopgaven rondom het 

jeugdbeleid, de AWBZ en de wet werken naar vermogen.  

Daarbij is een integrale aanpak gewenst. Niet alleen omdat dan gelijktijdig de burgers en 

samenwerkingspartners van de Gemeente Leiderdorp gevraagd kunnen worden naar hun beeld van de 

toekomst van Leiderdorp op ruimtelijk, maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Al deze aspecten 

beïnvloeden elkaar. De ruimtelijke visie heeft effecten op de gemeenschap van Leiderdorp en 

andersom beïnvloeden de maatschappelijke ontwikkelingen de ruimtelijke invulling van Leiderdorp.  

Het resultaat van de integrale aanpak zijn drie samenhangende documenten; een Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0
 
, een Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp (RSV) en een Maatschappelijke 

Structuurvisie Leiderdorp (MSV). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 is de werknaam voor de nieuwe toekomstvisie van Leiderdorp. De titel 

toekomstvisie Leiderdorp 2025 is losgelaten. De snelle ontwikkelingen in de kenniseconomie stelt ons 

voor de vraag of we nog wel 10-15 jaar vooruit kunnen kijken. Daarom is er gekozen voor de 

werknaam Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
. Hoe de uiteindelijke titel voor de toekomstvisie van 

Leiderdorp luidt bepalen we later.  

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0   
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1.1 Aanleiding 
 

Toekomstvisie Leiderdorp 2015 In 2000 stelde Leiderdorp samen met haar burgers haar 

Toekomstvisie Leiderdorp 2015 op. “Om goed in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen, is een 

integrale visie nodig” staat in de Toekomstvisie Leiderdorp 2015 geschreven. Gemeentebestuur, 

maatschappelijke partijen, buurgemeenten en burgers kwamen bijeen om te praten over het Leiderdorp 

van de toekomst. Dit resulteerde in zeven ambities; 

♦ Centrumontwikkeling 

♦ Levensloopbestendig wonen 

♦ Betere zorgvoorzieningen 

♦ Integraal jeugd en jongerenbeleid 

♦ De poort naar het Groene Hart 

♦ Regionale samenwerking 

♦ Bestuur in verandering 

 

Deze ambities zijn uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. De programmatische aanpak leidde tot de 

realisatie van (onderdelen van) de ambities. Met name de ruimtelijke projecten zijn grotendeels 

gerealiseerd. De “Poort naar het Groene Hart”, de ontwikkeling van recreatie in de polders rondom 

Leiderdorp, is in gang gezet. Met de regionale samenwerking heeft Leiderdorp zichzelf op de kaart 

gezet in de regio. Met name door de nieuwsbrief Regio, het Leiderdorps Regiomodel en de 

Paprikanotitie.  

Nu (in 2011) kunnen we constateren dat de meeste programmaonderdelen van de Toekomstvisie 

Leiderdorp 2015 voor het overgrote deel zijn gerealiseerd. Een aantal onderdelen zoals de afronding 

van het centrumplan en de recreatieve inrichting van de groene polders zijn nog lopende processen. 

De ambitie “Bestuur in verandering” blijft een belangrijk onderwerp van voortdurende aandacht. Met 

name ingegeven door de snelle veranderingen binnen de samenleving richting een digitale op 

kennisgerichte samenleving.  

Kenmerkend hiervoor is dat de Toekomstvisie Leiderdorp 2015 niet digitaal beschikbaar is, omdat in 

2001 de techniek simpelweg nog niet zover was. Vandaag de dag worden alle beschikbare documenten 

digitaal openbaar gemaakt en gedeeld via internet. 
 

Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp Al enige jaren staat het maken van een ruimtelijke 

structuurvisie voor Leiderdorp op de planning. Door verschuiving van prioriteiten en budgetten is de 

RSV nog niet opgesteld. Voor Leiderdorp is een structuurvisie opstellen belangrijk om kwaliteitseisen 

voor ruimtelijke ontwikkelingen vast te leggen en daarmee sturing te kunnen geven aan het bereiken 

van het gewenste ruimtelijke kwaliteitsniveau. De ruimtelijke vertaling zal op basis van scenario’s 

ruimte laten voor verschillende ontwikkelingsperspectieven, gekoppeld aan voorwaarden voor het 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit. 

De structuurvisie vormt een integraal ruimtelijk afwegingskader om toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen te beoordelen. Daarnaast is een structuurvisie nodig voor eventueel kostenverhaal van 

bovenplanse kosten c.q. bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling. Om hieraan te voldoen, wil 

Leiderdorp eind 2012 de RSV (in ieder geval in concept) gereed hebben.  

 

Maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp Onze gemeente kent nog geen maatschappelijke 

structuurvisie, en heeft daarmee nog geen antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen die op de 

gemeente af komen. . Wel zijn er op deelgebieden visies opgesteld. Maar deze komen niet voort uit 

een overkoepelende visie op de gemeenschap, de maatschappij van Leiderdorp. Daarmee mist 

Leiderdorp een helder kader hoe de gemeente haar rol en taak ziet in relatie tot de veranderende 

samenleving en decentralisatie van Rijkstaken. En welke rol de gemeente ziet weggelegd voor het 

maatschappelijk middenveld en de inwoners van Leiderdorp. Hoe kijken deze partijen aan tegen hun 

rol en taak in het Leiderdorp van de toekomst. Welke ontwikkelingen en opgaven zijn cruciaal voor 

Leiderdorp en wat wordt het antwoord daarop?  
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1.2 Opnieuw koers bepalen 
 

In het bestuursakkoord van Leiderdorp 2010-2014 wordt aangegeven dat een vergezicht op de 

toekomst van Leiderdorp gewenst is. Letterlijk staat er geschreven in het onderdeel bestuur: 

Tegelijkertijd bepalen we de koers van de gemeente voor de toekomst. We voorzien de overgang van 

een groeigemeente naar een beheergemeente. De gevolgen hiervan moeten tijdig in kaart worden 

gebracht. In dat kader is ook de kerntakendiscussie, reeds gestart in de vorige raadsperiode, van 

belang. We zetten de kerntakendiscussie voort en maken keuzes. Aan de hand daarvan ontwikkelen we 

het visiedocument “Leiderdorp 2025”. (bron coalitieakkoord Leiderdorp 2010-2014)  

 

Het college heeft in 2010 een grove schets gegeven hoe zij aankijkt tegen het Leiderdorp van de 

toekomst. Samenleven in rust en ruimte(in regionaal perspectief). Echter, verder dan deze formulering 

is het (nog) niet gekomen. Binnen de raad en tussen bestuur en politiek is geen verdere actie op deze 

schets gekomen. En dat is onvoldoende om Leiderdorp een helder handelingskader te geven voor de 

toekomst.  

 

Niet alleen het aflopen van de periode van de vorige toekomstvisie maakt een nieuwe doordenking van 

de toekomst van Leiderdorp noodzakelijk. Een aantal 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 bestuurlijk en maatschappelijk opzicht. Hieronder worden een aantal van 

de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. Deze ontwikkelingen zullen zeker terugkomen in de 

verdere uitwerkingen van de drie documenten, de RSV, MSV en Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 . 

 

Van ontwikkel naar beheergemeente Het algemene gevoelen is dat Leiderdorp na de periode van 

ruimtelijke ontwikkelingen af is. De overgangsfase van ontwikkelgemeente naar beheergemeente zet 

zich langzaamaan in. Ook een beheergemeente moet nadenken over haar toekomst. Beheer vraagt ook 

om een visie. Een visie op de ruimte in Leiderdorp, maar ook een visie op de samenleving van 

Leiderdorp. Wat wil Leiderdorp voor gemeente zijn, waar legt Leiderdorp haar accenten? Wat is de rol 

van de gemeentelijke overheid en wat is de rol van de burgers, bedrijven en maatschappelijke partners 

in het Leiderdorp van de toekomst? 

 

Decentralisatie taken De landelijke overheid decentraliseert steeds meer taken naar gemeenten en 

bezuinigt de komende jaren sterk op Rijksuitgaven. Die bezuinigingen raken ook de 

gemeentebegroting. De bezuinigingen hebben effect op de invulling van de taak, rol en 

verantwoordelijkheden van Leiderdorp. De gemeente zal een afweging moeten maken in de taken die 

zij zelf uitvoert of een andere partij die dat namens de gemeente doet.  Zijn alle taken die de gemeente 

doet wel gemeentelijke taken? Daarbij speelt ook de mate waarin de taak wordt uitgevoerd. Zijn wij 

als gemeentelijke overheid in staat om de taak zelfstandig uit te voeren? De gemeenteraad van 

Leiderdorp is in 2009 gestart met een kerntakendiscussie. Dit proces is geëindigd in 2011 met een 

aantal bezuinigingsvoorstellen voor de begroting van 2012.  

In het regeerakkoord is afgesproken dat een aantal belangrijke maatschappelijke dossiers overgaan van 

de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeenten. 

De drie grote transities op het terrein van werken, inkomen, zorg en jeugdzorg, die op de gemeenten 

aankomen zullen de komende jaren veel aandacht van de gemeente Leiderdorp vragen. We staan nu 

aan het begin van dit traject. De vraag is hoe onze gemeente hier in gaan opereren. In regionaal 

verband is in september 2011 aan de gemeentesecretarissen de opdracht gegeven door het 

portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda om een conceptvisie op te stellen hoe de gemeenten in 

Holland Rijnland om willen gaan met deze transities. De portefeuillehouders hebben aangegeven, dat 

de uitvoering dichtbij huis/ subregionaal geregeld moet worden. Wat en hoe en door wie en wanneer 

zijn daarbij de centrale vraagpunten. Voor Leiderdorp is het van belang zich een mening te vormen 

hoe regionaal, maar vooral ook lokaal met deze vraagstukken wordt omgegaan.  
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De gemeente moet zorg dragen voor een probleemloze overgang van zorg en voorzieningen van rijk 

naar gemeenten.  Het gaat daarbij om een omvangrijke en voor een belangrijk deel voor alle 

gemeenten gelijke operatie. Inzet is het behalen van efficiency winst door praktische samenwerking in 

het ambtelijke en bestuurlijke werk dat in de voorbereiding hierop moet worden verricht. 

Er is een grote inhoudelijke samenhang tussen de drie transities en tussen de transities en het 

bestaande takenpakket op het gebied van WMO en Werken & Inkomen van de gemeenten, inclusief de 

centrumgemeente taken van de gemeente Leiden. De drie transities bieden de kans om vanuit de 

invalshoek van de inwoners invulling te geven aan herontwerp van de betrokken gemeentelijk taken. 

Te denken valt hierbij aan principes als ontschotten, maatwerk, meer samenhang, ontzorgen.  

De gemeente wil deze kans aangrijpen en starten met de ontwikkeling van een  gedragen 

samenhangende visie. De verantwoordelijke bestuurders ontwikkelen deze visie gezamenlijk en 

dragen deze uit. De gemeente ontwikkelt de visie in samenspraak met zorgvragers, zorgaanbieders en 

medefinanciers. De regionale samenwerking wordt nadrukkelijk gezocht uitgaande van het principe 

dat optimaal gebruik moet worden gemaakt van de inzet en de ontwikkeling van de deskundigheid van 

de beleidsambtenaren in de regio. Het gemeentebestuur is en blijft eindverantwoordelijk.  

Het is dus van belang dat de gemeente een strategische (ontwerp)visie ontwikkelt op de extra taken op 

het sociale domein, waarbij gemeentelijk beleid is gebaseerd op wat zij wil bereiken. 

 

Schaalvergroting en samenwerking met partners in de regio. Naast de ruimtelijke en sociaal 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen neemt ook de bestuurlijke ontwikkeling een sterke 

vlucht. De discussie op landelijk niveau over de toekomst van de Randstad, de vorming van een 

Noord- en een Zuidvleugel, de metropoolvorming Rotterdam-Den Haag (inclusief of exclusief Leiden) 

de fusies van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. Deze ontwikkelingen spelen zich af op 

een hoger schaalniveau, waar Leiderdorp niet direct invloed of grip op heeft. Maar dichterbij huis 

hebben wij wel meer invloed op de ontwikkelingen. Om Leiderdorp heen ontstaan grotere gemeenten. 

Na de fusie van Katwijk, Teylingen en Kaag en Braassem ontstaat na de fusie van Alphen aan den 

Rijn, Rijnwoude en Boskoop de volgende grote krachtige gemeente naast Leiderdorp. Wat is het 

antwoord van Leiderdorp op deze ontwikkelingen? Hoe kijkt de burger van Leiderdorp hier tegenaan? 

Welke taken zijn logischerwijs op regionale schaal uit te voeren? Hoe behartigen wij onze regionale 

belangen? 

 

Kortom De huidige Toekomstvisie Leiderdorp 2015 geeft geen of onvoldoende antwoord op 

bovenstaande ontwikkelingen. Niet alleen de ontwikkelingen in Leiderdorp zelf, maar ook de 

ontwikkelingen in de omgeving van Leiderdorp en de decentralisatie van Rijkstaken vragen om een 

herijking van de visie van Leiderdorp op haar toekomst, haar positie, haar rol, haar taak ed.  

De visies die afgelopen jaren zijn opgesteld zullen uiteraard mede basis zijn voor de op te stellen 

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 , de RSV en de MSV. De Toekomstvisie Leiderdorp 2.0

 
 vindt 

ongetwijfeld haar basis in de toekomstvisie Leiderdorp 2015. De aanscherping voor de toekomstvisie 

zal met name voortkomen uit de ontwikkelingen van de laatste jaren die effect zullen hebben op de 

toekomst voor Leiderdorp. de daaruit voortvloeiende vertaling op ruimtelijk en maatschappelijk vlak 

komt terug in de RSV en de MSV 
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1.3 De Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
  als paraplu voor de Ruimtelijke 

Structuurvisie en de Maatschappelijke Structuurvisie Leiderdorp 
 

De Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
  vormt een kadernota,een parapludocument, voor de Ruimtelijke 

Structuurvisie Leiderdorp 2012-2032 en de Maatschappelijke Structuurvisie Leiderdorp. De 

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
  zal een document zijn waarin de bestaande visies en de beleidsmatige 

ontwikkelingen die wij voorzien voor Leiderdorp worden geconfronteerd met de ideeën, visie en 

meningen van de burgers van Leiderdorp op de toekomst van hun gemeente. Uit de Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0
 
  zal een aantal thema's en scenario's worden gedestilleerd die bepalend zijn voor de 

toekomst van Leiderdorp. De thema's zullen hun plaats krijgen in ofwel de RSV of in de MSV; 

waarbij aandacht is voor de onderlinge relaties tussen de RSV en de MSV op een aantal thema's en 

scenario's. Voorbeeld: Leiderdorp krijgt meer sportvoorzieningen (MSV) vraagt om meer 

ruimtebeslag in Leiderdorp (RSV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Procesvoorstel 
 

In dit voorstel wordt een schets gegeven van het proces voor het opstellen van de Toekomstvisie 

Leiderdorp 2.0
 
  en de daaruit voortkomende RSV en MSV. Dit proces wordt beschreven in grote 

lijnen, de detaillering vindt later plaats. Tijdens fase 1 wordt voor de MSV een plan van aanpak 

opgesteld om de scenario's en de thema's verder uit te diepen. Voor de RSV is al een plan van aanpak 

opgesteld.  

 

Fase 1 naar een visie op de toekomst van Leiderdorp
 
  

Voor deze fase wordt 4 maanden uitgetrokken. Met name de voorbereiding van de bijeenkomst(en) in 

stap 2 en de verwerking van de gegevens in stap 3 vergen de meeste tijd.  

stap 1 verzamelen data en beschrijven ambtelijke visie op de toekomst van Leiderdorp vanuit recente 

ontwikkelingen en bestaande visies die op de verschillende deelgebieden gemaakt zijn. Hieruit komt 

een beeld naar voren van het Leiderdorp in de toekomst. Vervolgens wordt dit beeld opgedeeld in een 

aantal thema’s en scenario’s. Deze resultaten worden getoetst bij de bevolking en 

samenwerkingspartners van de Gemeente Leiderdorp in stap 2. De gemeenteraad wordt aan het eind 

van deze stap geïnformeerd over uitkomsten. 

stap 2 verzamelen van ideeën, meningen, visies en wensen vanuit de bevolking en maatschappelijk 

middenveld over de toekomst van Leiderdorp. Dit zal een inventarisatie zijn op basis van de thema’s 

en scenario’s die uit stap 1 naar voren komen. Deze inventarisatie zal over alle beleidsvelden gaan 

(Zorg, jeugd, ouderen, wonen, groen, economie, voorzieningen, sport, verkeer, regionale 

samenwerking, bestuurlijke toekomst etc.) De gemeenteraad wordt aan het eind van deze stap 

geïnformeerd over uitkomsten. 

 

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0 
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stap 3 de confrontatie van de informatie uit stap 1 en 2 leidt tot een visie op de toekomst van 

Leiderdorp.  Deze visie zal een hoog abstractieniveau hebben en vormt de Toekomstvisie Leiderdorp 

2.0
 
 . Uit deze Toekomstvisie Leiderdorp 2.0

 
  zullen de ruimtelijke keuzes nader worden uitgewerkt in 

de  RSV, de maatschappelijke keuzes worden nader uitgewerkt in de MSV.  

 

Fase 2 naar een RSV en een MSV 

Uit de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
  worden een aantal scenario's en thema’s gedestilleerd, die 

verder worden uitgewerkt in de RSV en de MSV. Omdat de RSV vormvast is vanuit wettelijke 

voorschriften en de MSV niet-vormvast is, kunnen de trajecten van beide structuurvisies gescheiden 

van elkaar gevolgd worden. Omdat zij een duidelijke onderlinge verbinding met en invloed op elkaar 

hebben, is het verstandig om zoveel mogelijk gelijktijdig te eindigen.  

voor deze fase wordt een periode van 7 maanden uitgetrokken. 

 

Fase 3 naar een uitvoeringsprogramma, Doel-Inspanningen-Netwerk 

De RSV kent vanuit haar vormvoorschriften al een verplichte uitvoeringsparagraaf. Dat is anders voor 

de MSV en de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0. Op dit moment lijkt het logisch om de politieke doelen 

die uit de drie visiedocumenten naar voren komen uit te werken in een Doel-Inspanningen-Netwerk. 

Dit traject zal worden opgestart na de besluitvorming over de drie visiedocumenten. 

 

 
Voorbeeld uitwerking DIN 

 

1.5 Organisatie 

1.5.1 Ambtelijke organisatie 
Voor alle fasen wordt vanuit de ambtelijke organisatie ureninzet verwacht. In het plan van aanpak 

voor de RSV en MSV wordt hier nader op ingegaan. Voor de eerste fase (stap 1 t/m 3) wordt 

gezamenlijk opgetrokken. Voor dit moment wordt in fase 1 de volgende ureninzet geraamd 

 

♦ Ambtelijk opdrachtgever               75 uur 

♦ Projectleider Toekomstvisie Leiderdorp 2.0           100 uur 

♦ Projectleider RSV           75 uur 

♦ Projectleider MSV           75 uur 

♦ projectondersteuning             100 uur 

♦ Medewerker communicatie.           50 uur 

♦ Cluster Beleid-Ruimte         150 uur 

♦ Cluster Beleid-Maatschappij        150 uur 

♦ Cluster Beleid-Regio           25 uur 

♦ Cluster CZ- Openbare Orde en Veiligheid        25 uur 

♦ Cluster Gwe Beheer           25 uur 

♦ Cluster Gwi-Dienstverlening/Burgerzaken              25  uur +   

♦ Totaal                         875 uur  
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Bestuurlijk opdrachtgever 3 bestuurders (Herbert Zilverentant Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 , Kees 

Wassenaar RSV, Leo Maat MSV) 

Projectgroep (nader in te vullen) 

Stuurgroep: BOG, AOG, PL 

 

Buiten de ambtelijke organisatie van Leiderdorp zullen ook inwoners, bedrijven, maatschappelijk 

middenveld, belangengroepen, buurgemeenten ed. worden gevraagd hun beeld van Leiderdorp te 

geven. Deze uren worden financieel niet vergoed. Tenzij iemand op basis van zijn expertise wordt 

gevraagd. 

 

1.5.2 Rol van de raad 
 

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft een formele (besluitvormende) rol bij het vaststellen van de 

eindproducten; Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
, de RSV en de MSV. De ambtelijke organisatie stelt de 

stand van Leiderdorp op. Deze wordt ter bespreking en voor aanvullende suggesties voorgelegd aan de 

gemeenschap (inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld ed.) van Leiderdorp. De raad heeft in 

dat proces een rol op afstand. Tussentijds wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van 

zaken binnen de drie deelprojecten. Mondeling door de verantwoordelijk portefeuillehouder (de 

bestuurlijk opdrachtgever), aan de hand van een voortgangsrapportage en indien gewenst met een 

presentatie aan de raad. In de plannen van aanpak van de RSV en de MSV wordt de rol van de raad 

nader beschreven. 
 

 

1.5.3 Rol van het college 
Het college heeft als bestuurlijk opdrachtgever een opdrachtgevende rol in het proces. Vanuit de 

werkwijze van het Projectmatig Werken zijn hun taken vastgelegd in de organisatie. Vanuit hun 

bestuurlijke portefeuilles zullen alle collegeleden betrokken zijn. De bestuurlijke toekomst van 

Leiderdorp zal onderdeel uitmaken van de visie op de toekomst van Leiderdorp. De nieuwe 

burgemeester zal hier nadrukkelijk een rol in gaan spelen. De visie op de toekomst van Leiderdorp 

gaat over de gemeenschap van Leiderdorp mede in relatie met haar omgeving. Niet binnen de grenzen 

van het geografisch gebied Leiderdorp met inwoners en maatschappelijke partijen, maar ook met 

buurgemeenten, de provincie Zuid Holland en regionaal opererende partners. De ontwikkelingen zoals 

geschetst in paragraaf 1.2 spelen hierbij een rol. Het college wordt als geheel bij de visieontwikkeling 

betrokken. 
 

1.6 Middelen 
 

Voor de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 is € 20.000 beschikbaar gesteld. In de kadernota 2012 is het 

krediet voor het opstellen van de Toekomstvisie naar 2013 doorgeschoven. Daarmee is er geen 

dekking om zondermeer in 2012 met de Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 te starten. Voor de RSV zijn 

middelen gereserveerd en beschikbaar voor 2012. Voor de MSV is nog geen krediet beschikbaar. Dat 

betekent dat voor het traject Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 en de MSV voor 2012 nog dekking 

gevonden moet worden, als de raad besluit tot een integrale aanpak van de visie op de toekomst van 

Leiderdorp. In het raadsvoorstel bij dit procesvoorstel wordt door het college een voorstel gedaan om 

de kosten voor het jaar 2012 te dekken.  

Door het gezamenlijk inzetten van het traject wordt efficiënt met de middelen en de inzet van de 

participatie met de burgers omgegaan. Zeker in de eerste fase. 

De uitwerking van de drie deelvisies in een Doel-Inspanningen-Netwerk zal apart worden begroot. De 

inschatting is dat dit ca € 15.000 euro zal kosten voor de begeleiding van dit traject door een extern 

bureau. 
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1.7 Tijd 
 

De tijdsraming ziet er als volgt uit. Eerste fase 4 maanden, Fase 2 7 maanden, Fase 3 3 maanden 
 

1.8 Informatie 
 

De visies worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat fasebeslisdocumenten, infoberichten op de 

website en media iedereen op de hoogte houden van de stand van zaken. 

 

1.9 Kwaliteit 
 

Het totale project levert een integrale visie op de toekomst van Leiderdorp op, vertaald in 

Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 , een RSV en een MSV. De uitvoering komt te staan in een  

programmatische uitvoeringsagenda in de vorm van een  Doel-InspanningenNetwerk. Daarmee wordt 

de onderlinge samenhang in uitvoering vastgelegd. 

Aan het einde van fase 1 wordt een Toekomstvisie Leiderdorp 2.0
 
 in abstracte termen opgeleverd. 

Aan het einde van fase 2 wordt een RSV en een MSV opgeleverd 

Aan het einde van fase 3 wordt een uitvoeringsagenda (DIN) opgeleverd 

 

1.10 afbakening 
 

De visies geven thema’s en scenario’s met een grove korrel. Detailplannen kunnen voortkomen uit de 

visie, evenals de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dat alles zal geen onderdeel zijn van de visie. 
 

 


