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Kan het college aangeven hoeveel 75 plussers er op het moment in het dorp wonen? 
In Leiderdorp wonen circa 2100 mensen van 75 jaar of ouder. Dit komt neer op 8% van 
de Leiderdorpse bevolking. (Bron: CBS 2012) 
 
In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt inzake het minimabeleid aangegeven dat 
bewoners met een minimum inkomen tot 110% van het minimumloon een beroep 
kunnen doen op de declaratieregeling van € 210 per jaar. 
Moet dat niet 110% van het bijstandsniveau zijn? 
Het gaat in de declaratieregeling inderdaad om een inkomen dat niet  meer bedraagt dan 
110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit zal in de nota worden verduidelijkt. 
 
Hoeveel mensen hebben in 2012 gebruik gemaakt van de declaratieregeling om een 
sport te kunnen betalen?   
In totaal zijn er in 2012 329 verstrekkingen in het kader van de declaratieregeling 
gedaan. Er wordt echter niet geregistreerd voor welke vorm van maatschappelijke 
participatie de verstrekking is gedaan. 
 
Ook wordt aangegeven dat inzake het minimabeleid er een regeling ”Zwemabonnement” 
is.  
Op de website van de gemeente Leiden, die het minimabeleid voor de gemeente 
Leiderdorp uitvoert, staat te lezen dat het zwemabonnement voor de gemeente Leiden 
is. Leiderdorp wordt niet aangegeven 
Is dat correct? 
Een seizoensabonnement voor zwembad De Vliet of recreatiebad De Zijl is ook 
onderdeel van het Leiderdorpse minimabeleid. We zullen de informatie op de website 
van Leiden daar waar nodig aanvullen. 
 
Over het zwemabonnement wordt in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid gesproken over 
personen met een minimum inkomen tot 100% van het minimumloon. Moet dit ook niet 
110% van het bijstandsniveau zijn? 
Ook voor het seizoensabonnement geldt de inkomensgrens van 110% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Dit zal in de nota worden aangepast. 
 
Hoeveel mensen hebben in 2012 gebruikt gemaakt van de regeling zwemabonnement ? 
In 2012 is in totaal aan 7 gezinnen een seizoensabonnement verstrekt. 



De verwijzing met link van de website van de gemeente Leiderdorp naar de gemeente 
Leiden inzake minimabeleid geeft aan “product niet gevonden.”  
Klopt dit en bij zo ja, kan deze kleine fout op korte termijn in orde gebracht worden? 
De koppelingen naar de juiste webpagina’s worden op korte termijn gecorrigeerd. 


