
 

 
 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Regio 21 maart 2012 
Raadsvergadering                          :  2 april 2012 

Herstructureringsfaciliteit DZB 

De VVD heeft technische vragen gesteld. Deze zijnin het raadsinformatiesysteem geplaatst 
bij het onderwerp De commissie is bezorgd over de toekomst en de gevolgen van de 
bezuinigingen vanuit het Rijk. Het onderwerp gaat voor besluitvorming naar de raad van 2 
april. 
 
Toezegging na te komen voor de raad van 2 april:: 

 College komt schriftelijk terug op vraag van BBL over de (hoge) kosten van 
werknemers. 

 College bekijkt de berekening (kosten/baten)) in het raadsvoorstel en past deze 
indien nodig aan voor de raad van 2 april as. 

 Reactie van College op vraag van BBL aan het college waarom de brief van DZB 
besloten staat.. 

 Technische vragen VVD en antwoorden komen in ris bij het agendapunt in de 
commissie BM en bij de raad van 2 april. 

 
 
(Hoge) kosten SW-werknemer 

Antwoord volgt z.s.m. 

Juiste berekening herstructureringsfaciliteit 

In ons voorstel zijn wij abusievelijk uitgegaan van de onjuiste kolom in de tabel in bijlage II van de 

aanbiedingsbrief van DZB van 22 februari. Als wordt gerekend met de geprognosticeerde aantallen 

over 2012 klopt de som wel. Het Leiderdorpse aandeel in het totale aantal SE (volgens de prognose) 

bij DZB bedraagt 11,061%. Met dit percentage blijft de omvang van de Leiderdorpse bijdrage gelijk 

aan het gevraagde bedrag. 

Herstructureringsfaciliteit totaal € 5.727.154 (A)  

Rijk € 4.295.154 (B) 75% van (A) 

Deelnemende gemeenten  € 1.432.000 (C) 25% van (A) 

Leiderdorp € 158.392 (D) Circa 11,061% van (C) 

 

Waarom staat de brief van DZB in het besloten deel? 

Ons is gebleken dat de gemeenten die zijn aangesloten bij de twee andere binnen de regio actieve 

SW-bedrijven (SWA en de Maregroep) de herstructureringsaanvraag vanwege de bedrijfsgevoelige 

informatie als vertrouwelijk aanmerken. Zij zijn op grond daarvan uitermate terughoudend bij het 

delen van deze informatie, zelfs op zeer algemeen niveau. Omdat de herstructureringsaanvraag van 

DZB waarschijnlijk qua bedrijfsgevoeligheid niet wezenlijk afwijkt van de aanvragen van SWA en 

Maregroep, hebben wij besloten deze eveneens als vertrouwelijk aan te merken.  



 

 

Technische antwoorden op vragen VVD-fractie 

De vragen zijn op woensdag 21 maart tijdig beantwoord, maar konden door technische problemen 

als gevolg van de migratie pas later in het RIS worden geplaatst. 

 

 
 


