
Raadsvergadering 14 oktober 2013 

 
 
 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
 
Agenda: 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Actualisatie normenkader accountantscontrole 2013 

Door wijzigingen in de externe en interne wet- en regelgeving dient het normenkader jaarlijks 
te worden aangepast en vastgesteld. 
 

5. Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 
Doel van dit voorstel is het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van 
werk en inkomen door het samenvoegen van de bestaande adviesraden.  

 
6. Kaderstelling Subsidiering 2015 

Bij de bespreking over de subsidieplafonds 2014 heeft de raad een motie aangenomen om in 
het vervolg de subsidieplafonds bij de begroting vast te stellen. Vooruitlopend op deze 
vaststelling is de vraag aan de raad om kaders mee te geven. Waar wil de raad accenten 
leggen, welke beleidsdoelen verdienen extra aandacht?  
 

7. Oude Rijnzone ontwikkelstrategie 
Conform de Regeling van 'De Oude Rijnzone' wordt deze concept OSK voor het indienen 
van een reactie voorgelegd aan de colleges, gemeenteraden en provinciale staten van 
de deelnemers van 'De Oude Rijnzone'. Colleges, raden van de deelnemende 
gemeenten en provinciale staten kunnen uiterlijk 15 oktober 2013 hun reactie op het 
concept OSK 2013 - 2014 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur.  
 

8. Grondexploitatie Amaliaplein 
In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Amaliaplein' 
als financieel kader van het project.  
 

9. Motie over Onderzoek naar en nemen van maatregelen om ernstige hinder door 
verkeerslawaai terug te dringen 
Omdat tijdens de raad van 23 september jl.  de stemmen staakten komt deze motie opnieuw 
in stemming (art. 32 lid 4 GW). 
 

10. Lijst van toezeggingen  



 
11. Ingekomen stukken  

N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 11 oktober voor 
12.00 uur). 
 

12. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 4 oktober 2013 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 



 

 

 

 

C O M M I S S I E V R A A G 
 

 
 
 

Bestemd voor commissie :  Commissie Bestuur en Maatschappij 

Vraag nr.    :  1 

Onderwerp    :  WSW 

Vraagsteller   :  VVD/Tineke Meiners 

Datum    :  30 september 2013 

Registratienummer  :  2013i01470 

 
 
Vraag 1. 
In de begroting 2013 zijn extra bedragen opgenomen voor de herstructurering van de WSW te 
weten 153.000 in 2014 resp. 327.000 voor 2015 en volgende jaren. In de Kadernota 2014-2017 
staat op pag. 10 dat deze bedragen vanwege gewijzigde kabinetsplannen gedeeltelijk kunnen 
worden verlaagd met 127.600 in 2014, 238.000 in 2015, 157.000 in 2016 en 102.000 in 2017. 
Het College heeft niet voor gehele verlaging gekozen omdat er nog extra kosten worden 
verwacht. In de bespreking van de Kadernota in de raad van 8 juli jl. heeft het College geen 
antwoord gegeven op de vraag van de VVD welke die extra lasten zijn die voor de WSW worden 
verwacht. Graag ontvangen wij dit antwoord alsnog schriftelijk. 
 
De Wsw-sector is de afgelopen jaren reeds geconfronteerd met stevige bezuinigingen. Ook de 
plannen van het kabinet Rutte II voor invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 gaan 
gepaard met substantiële kortingen. Doordat de instroom in de Wsw per die datum stopt en SW-
bedrijven zich moeten omvormen tot werkbedrijven, die naast de organisatie van beschut werk 
mensen met een arbeidsbeperking moeten begeleiden naar zo regulier mogelijk werk, is een 
herstructurering van de sector onontkoombaar. Onrendabele onderdelen moeten worden 
afgestoten, nieuwe activiteiten opgestart. Personeel moet zich omscholen of afvloeien. Voorts 
moeten de afnemende rijksbijdragen worden opgevangen, evenals de geprognosticeerde daling 
van het aantal SE (gemiddeld 5% per jaar) en de daarmee samenhangende afname van de netto 
toegevoegde waarde, doordat met minder mensen minder opbrengsten worden gegenereerd. Al 
deze factoren hebben financiële gevolgen, sommige positief, maar het merendeel negatief. Voor 
de voornamelijk organisatorische wijzigingen hebben wij in de Kadernota de genoemde extra 
bedragen opgenomen. Voor de voorziene tekorten als gevolg van de verminderde rijksbijdrage, 
die DZB slechts gedeeltelijk door ombuigingen kan opvangen, komen wij op een later moment bij 
uw raad terug.  
 
Vraag 2. 
De laatste jaren is het beleid van Leiden en Leiderdorp op het punt van Werk en Inkomen 
gesynchroniseerd. Lezing van de Perspectiefnota van Leiden 2014-2017 wekt de indruk dat in 
Leiden er meer en andere kosten en besparingen worden verwacht dan in Leiderdorp doordat 
meer maatregelen van het kabinet zijn ingeboekt (pag. 60 en 61 van de Leidse nota) onder 
andere op het terrein van de WSW. Volgens Leiden zal als gevolg van het sociaal akkoord het 



 

 

aantal SE vanaf 2015 met 5% per jaar dalen als gevolg van natuurlijke uitstroom en kan als 
gevolg daarvan een substantiële bezuiniging worden ingeboekt. De VVD zou graag ook over 
deze informatie voor Leiderdorp beschikken waar het gaat om het bedrag van de te verwachten 
bezuiniging als gevolg de verwachtte krimp met 5% vanaf 2015. 
 
Wij vinden het van belang te benadrukken dat de gemeente Leiden als eigenaar van DZB een 
andere positie heeft dan de gemeente Leiderdorp, die klant is van DZB. Zo zijn de kosten van het 
gebouw en het ambtelijk personeel primair voor de gemeente Leiden. In de Perspectiefnota van 
Leiden zijn tegenvallers bij de Wsw opgenomen in 2015 van € 1,3 miljoen, naast meevallers ter 
grootte van € 1,5 miljoen. Er wordt hierbij van uitgegaan dat de Participatiewet onveranderd per 
2015 in werking treedt. In 2016 en 2017 houden de tegenvallers Wsw en meevallers Wsw elkaar 
in evenwicht. Vanaf 2018 neemt het nadeel per saldo toe, met name door de dalende 
rijksbijdrage. Omdat het aantal SE’s daalt (begroot is 5% per jaar vanaf 2014), neemt de bijdrage 
per SE vanaf 2016 toe. Ook voor Leiderdorp zal de bijdrage per SE gaan toenemen, afhankelijk 
van het tempo waarin het aantal SE daalt. Uit berekeningen van DZB (april 2013) wordt duidelijk 
dat het tekort bij DZB per SE vanaf 2015 oploopt van ruim € 232.000 naar ruim € 2,8 miljoen in 
2020. Dit is inclusief de voorgenomen ombuigingen van in totaal € 3 miljoen per 2018. Kortom, er 
wordt voor Leiderdorp geen bezuiniging voorzien als gevolg van de te verwachten krimp. Voor 
Leiden is dit overigens niet anders. 
 
Vraag 3. 
In de Kadernota 2013-2016 heeft het College toegezegd extra maatregelen te treffen om 
onterecht bevoorschotte bedragen in het kader van de WWB terug te vorderen. In de WWB 
rapportage 2de kwartaal 2014 lezen we dat er nog steeds iets meer dan 1.1 mln euro niet is 
teruggevorderd en er ten opzichte van 2012 geen substantiële wijziging is ingetreden. Graag 
vernemen wij van het College welke extra maatregelen het College sinds medio 2012 heeft 
genomen om het bedrag versneld in te vorderen en wat het effect daarvan was. Voorts of en zo 
je welke voornemens het College heeft om het uitstaande bedrag alsnog versneld in te vorderen. 
 
In de kadernota 2013-2016 hebben wij toegezegd extra capaciteit in te zetten op het 
terugvorderen bij uitkeringsgerechtigden. Dit hebben wij, eveneens in het kader van het 
inwerking treden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, met 
het vaststellen van de Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen Leiden - Leiderdorp 
2013-2014 verwerkt. Ten opzichte van 2012 is er dan ook extra ambtelijke capaciteit beschikbaar 
voor terugvordering en verhaal. Wij constateren dat het saldo op peildatum 1 juli 2013 lager is 
dan het saldo ultimo 2012. Wij hebben in onze beleidsregels vastgelegd dat wij altijd alle teveel 
verleende bijstand terugvorderen. Dit is afhankelijk van de aflossingscapaciteit van een persoon, 
waarbij ook rekening gehouden dient te worden met de beslagvrije voet. 
 
Het saldo ultimo 2012 bedroeg € 1.176.339,92. Op peildatum 1 juli 2013 is het saldo van alle 
uitstaande vorderingen € 1.128.917,40, waarmee ten gevolge van een afboeking een duidelijke 
daling van € 47.422,52 in het bedrag van uitstaande vorderingen is te zien. Eveneens is door 
hoge ontvangsten in het 2e kwartaal 2013 het eindsaldo van alle vorderingen ten opzichte van 
het 1e kwartaal slechts met € 333,64 toegenomen.  
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Afdeling:

  

 Control  Leiderdorp, 10-09-2013 

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2013 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van B&W van 10 september 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Controleverordening 

gemeente Leiderdorp 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

het voor de jaarrekening 2013 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de 

jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 oktober 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Control  Leiderdorp, 10-09-2013 

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het voor de jaarrekening 2013 geactualiseerde ‘Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De raad is opdrachtgever voor de accountantscontrole op de jaarrekening. Door middel 

van het ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp’ geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor onder andere de te 

hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in de 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp is door de raad voor de eerste maal in 2005 vastgesteld. Dit naar aanleiding 

van de invoering van de verplichte rechtmatigheidscontrole door de accountant. Het 

normenkader is daarna jaarlijks geactualiseerd voor wat betreft het overzicht van de 

externe en interne wet- en regelgeving, die door de accountant in zijn rechtmatigheids-

controle moet worden meegenomen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Niet van toepassing. 

 

2 Beoogd effect 

Zorg te dragen voor een volledig en juist overzicht van de door de externe accountant in de 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 
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3 Argumenten 

1.1 Door wijzigingen in de externe en interne wet- en regelgeving dient het overzicht van 

de in de rechtmatigheidscontrole te betrekken wet- en regelgeving hierop jaarlijks te 

worden aangepast. 

 

Onderstaand de opsomming van de in het overzicht met de externe en interne wet- en 

regelgeving aangebrachte wijzigingen voor 2013 (bijlage 1 van het normenkader). 

 

Geactualiseerd en/of toegevoegd in de kolom regelgeving intern (wijzigingen meegenomen 

tot en met eind augustus 2013): 

• Financiële verordening 2013 (vastgesteld door de raad maart 2013) 

• Controleverordening 2013 (raad februari 2013) 

• Verordening op de rekenkamer 2013 (raad mei 2013) 

• Mandaatregeling en mandaatregister Leiderdorp 2013 (college januari 2013) 

• Aanbestedingsbeleid (vastgesteld door het college juli 2013) 

• Leges en belastingverordeningen 2013 (raad december 2012) 

• Algemeen Plaatselijke Verordening 2013 (raad juni 2013) 

• Verordening winkeltijden 2013 (raad mei 2013) 

• Wegsleepverordening 2013 (raad februari 2013) 

• Nota grondbeleid 2013-2017 (vastgesteld door de raad maart 2013) 

• Wmo beleidsnota 2013-2016 (raad december 2012) 

• Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 (raad februari 2013) 

• Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 (college maart 2013) 

• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (raad februari 2013) 

 

Toegevoegd in de kolom wetgeving extern: 

• Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (handhavingswet). 

 

Gewijzigd in de kolom wetgeving extern: 

• Aanbestedingswet ter vervanging van het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten, Besluit aanbestedingen speciale sectoren en de Wira. 
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1.2 Het vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole is een 

bevoegdheid van de raad. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het boekjaar 2013 loopt nog. 

Het jaar 2013 is nog niet afgerond waardoor nog nieuwe en/of gewijzigde wet- en 

regelgeving van kracht kan worden met invloed op 2013. Deze wet- en regelgeving is dan 

niet in het normenkader opgenomen. Met de accountant is afgesproken dat het 

normenkader jaarlijks wordt geactualiseerd. Er is voor gekozen om deze actualisatie uit te 

voeren voor aanvang van de (interim-)controle over het betreffende boekjaar. Eventueel 

nog na de actualisatie van kracht geworden wet- en regelgeving wordt, hoewel dan niet 

formeel in het normenkader opgenomen, wel door de accountant in zijn controle betrokken. 

De uitvoering van de interim-controle staat gepland voor begin november. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp, geactualiseerd voor de jaarrekeningcontrole 2013. 



Pagina 1 van 12 Versie Nr. 2  

Registratienr.: 2013I01346   Agendapunt 5 

 2013 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  Verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 17 september 2013, nr. 2013i01348; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 30 september 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 84 en 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 

 

Artikel 1 

 

Begripsbepalingen 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte zelfstandigen (de Ioaz) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de 

toekomstige rechtsopvolgers daarvan en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van 

werk en inkomen; 

b. de cliënt: de persoon die valt onder de wet als zijnde iemand die een uitkering ontvangt of 

iemand die werkzaam is bij of via de gemeente in het kader van een arbeidsbeperking; 

c. belangenorganisaties: organisaties van cliënten alsmede organisaties die de belangen van 

cliënten behartigen; 

d. Adviesraad Werk en Inkomen: een uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten bestaand 

orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven zijn; 

e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; 

f. periodiek overleg: regulier overleg tussen de Adviesraad Werk en Inkomen en het college;  

g. intern overleg: regulier overleg van de Adviesraad Werk en Inkomen zonder het college; 

h. afdelingsmanager: de manager van de afdeling Backoffice Dienstverlening van de gemeente 

Leiden. 
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Artikel 2 

 

Doelstelling 

Het doel van cliëntenparticipatie is om cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties of 

deskundigen, invloed te bieden op het gemeentelijk beleid op het terrein van de wet en aanverwante 

regelgeving. Voor dit doel is één Adviesraad Werk en Inkomen in het leven geroepen om het College 

breed gedragen advies te kunnen geven. Hiermee wordt bevorderd dat er een integraal en evenwichtig 

gemeentelijk beleid op de wet tot stand komt. 

 

Artikel 3 

 

Samenstelling Adviesraad Werk en Inkomen 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen bestaat uit ten minste tien en maximaal twaalf leden die 

voldoen aan artikel 1, eerste lid onder b van deze verordening.  

2. De Adviesraad Werk en Inkomen kan bestaan uit individuele cliënten, wettelijk 

vertegenwoordigers van cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Ten minste 

80% van de leden zijn individuele cliënten benoemd op persoonlijke titel. De helft van deze 80% 

dient een arbeidsbeperking te hebben. De leden dienen woonachtig te zijn in Leiden of 

Leiderdorp; tenminste één lid is woonachtig in Leiderdorp. 

3. De belangenorganisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• het zijn organisaties die op basis van hun taak/doelstelling betrokken zijn bij en/of kennis 

hebben van de positie van cliënten van Werk en Inkomen;  

• het zijn belangenorganisaties die de belangen van cliënten behartigen binnen de 

werkingssfeer van de wet; 

• er is sprake van terugkoppeling naar die leden die ook cliënt van de gemeente zijn op 

grond van de wet; 

• zij hebben hun werkterrein tenminste in Leiden of Leiderdorp. 

4. De leden dienen te voldoen aan de volgende criteria:  

• De leden moeten vallen onder de wet, of worden aangemerkt als oud-Wsw’er, of als 

wettelijk vertegenwoordiger van één van deze cliëntgroepen. Ook vertegenwoordigers 

van een belangenorganisatie kunnen lid zijn van de Adviesraad Werk en Inkomen;  

• De leden moeten gemotiveerd en bereid zijn om ten behoeve van alle cliënten van de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp voor langere tijd vertegenwoordigend en in een 

adviserende rol op te treden;  

• De leden moeten geïnteresseerd zijn in en betrokken bij de problematiek van de cliënten 

die vallen onder de wet; 
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• De leden moeten de belangen van alle cliënten in brede zin vertegenwoordigen; 

• De leden moeten bereid en in staat zijn om bij de besprekingen in de Adviesraad Werk 

en Inkomen de eigen individuele problematiek en belangen of die van anderen op de 

achtergrond te plaatsen; 

• De leden moeten bereid en in staat zijn zich een redelijke vergadertechniek eigen te 

maken; 

• De leden moeten bereid en in staat zijn een redelijke kennis te verwerven met betrekking 

tot de zaken die in de Adviesraad Werk en Inkomen aan de orde komen en op de 

hoogte blijven van nieuwe voor de Adviesraad Werk en Inkomen en de achterban 

relevante ontwikkelingen; 

• De leden moeten bereid zijn deel te nemen aan cursussen en trainingen ten behoeve 

van de Adviesraad Werk en Inkomen; 

• De leden moeten bereid en in staat zijn vrije tijd in te zetten voor activiteiten die 

voortvloeien uit het lidmaatschap van de Adviesraad Werk en Inkomen. 

5. Het lidmaatschap van de Adviesraad Werk en Inkomen is onverenigbaar met: 

• het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de raad, de raadscommissies 

en/of andere organen die het college adviseren inzake beleid en uitvoering van wet- en 

regelgeving, met inbegrip van de Commissie voor de Bezwaarschriften; 

• de functie van fractie assistent of duo-raadslid; 

• het werknemerschap van de gemeenten Leiden of Leiderdorp, of het verrichten van 

werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, behalve in het 

kader van de Wsw; 

• het lidmaatschap van de Ondernemingsraad van de DZB, de gemeente Leiden en de 

gemeente Leiderdorp. 

 

Artikel 4 

 

Werving, benoeming en zittingsduur 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zorg voor de werving en selectie van nieuwe leden uit 

Leiden en Leiderdorp. Hierbij dient zorg gedragen te worden dat mensen met een 

arbeidsbeperking voldoende aan bod komen in de Adviesraad Werk en Inkomen. 

2. De leden die op persoonlijke titel zitting hebben in de Adviesraad Werk en Inkomen als ook de 

vertegenwoordigers van de belangenorganisaties als bedoeld in artikel drie, tweede lid, worden 

op initiatief van de Adviesraad Werk en Inkomen door de afdelingsmanager  voorgedragen voor 

benoeming door het college van de woonplaats van het kandidaat-lid. De wijze van selectie en 

voordracht wordt vastgelegd in het reglement. Zie hiervoor ook artikel 5, tweede lid. 
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3. De zittingstermijn voor leden van de Adviesraad Werk en Inkomen bedraagt drie jaar. De leden 

kunnen één maal worden herbenoemd. In bijzondere situaties kan het college hiervan afwijken.  

4. De benoeming van nieuwe leden geschiedt binnen twee maanden nadat de zittingsduur als 

genoemd in het derde lid is verstreken. 

5. Het periodiek overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, te benoemen, 

gehoord het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, door het college van 

Leiden. De zittingstermijn van de onafhankelijk voorzitter is hetzelfde als die van de leden. 

6. Een lid van de Adviesraad Werk en Inkomen wordt door het college dat hem benoemd heeft op 

zijn eigen schriftelijk verzoek ontslagen. Voorts wordt een lid ontslagen: 

• als het lid niet meer voldoet aan de artikel 1, eerste lid onder b of artikel 3, derde lid van 

deze verordening; 

• wanneer het lid door omstandigheden blijvend ongeschikt is om zijn functie uit te 

oefenen; 

• indien het lid naar het oordeel van het college het in het lid gestelde vertrouwen ernstig 

schaadt. 

Alvorens het college een beslissing neemt over ontslag van een lid van de raad, wordt het betreffende lid 

in de gelegenheid gesteld gehoord te worden. 

 

Artikel 5 

 

Taken, bevoegdheden en advisering 

 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen adviseert de gemeente over gemeentelijk beleid op het gebied 

van werk en inkomen. Bij de advisering wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de positie van 

mensen met een arbeidsbeperking.  

2. De Adviesraad Werk en Inkomen stelt een reglement op, waarin in ieder geval de selectiecriteria, 

de wijze van selectie en de voordracht van nieuwe leden wordt vastgelegd. 

3. De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zorg voor het tijdig opstellen en aanbieden van een 

advies. 

4. De Adviesraad Werk en Inkomen is bevoegd om zowel het college als de gemeenteraad 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke beleid en de dienstverlening op 

het gebied van de wet en de daarmee samenhangende beleidsterreinen. 

5. Het college informeert de Adviesraad Werk en Inkomen, wanneer het nieuw beleid betreft, vooraf  

over beleidsnota’s, beleidsregels, beleidsbrieven en/of verordeningen die betrekking hebben op 

de wet en aanverwante regelingen, zoals het minimabeleid en schuldhulpverlening. Dit gebeurt 

bij voorkeur tijdens het periodiek overleg. 
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6. Wanneer sprake is van een inspraakprocedure adviseert de Adviesraad Werk en Inkomen 

tijdens de inspraakperiode. Wanneer geen sprake is van een inspraakprocedure wordt de 

Adviesraad Werk en Inkomen vooraf om advies gevraagd voordat het betreffende beleidsstuk 

naar de raad wordt gestuurd. 

7. Een advies wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken verstrekt. Deze termijn 

kan eventueel - na overleg met het college - verlengd worden met nog eens maximaal drie 

weken. 

8. Op verzoek van het college kan de adviestermijn in het geval van hoge urgentie verkort worden. 

9. Het college geeft het advies een zwaarwegende rol in de afwegingen ten aanzien van het beleid. 

Indien wordt afgeweken van het advies van de Adviesraad Werk en Inkomen informeert het 

college de Adviesraad hierover. In dat geval wordt een schriftelijke motivering aan de Adviesraad 

Werk en Inkomen en de gemeenteraad verstrekt. Relevante onderdelen van de 

ontwerpbegroting en de ontwerpkadernota worden in een tijdig stadium met de Adviesraad Werk 

en Inkomen besproken, maar niet voorgelegd voor advies. 

10. Leden van de Adviesraad Werk en Inkomen zijn verplicht geheimhouding te betrachten over 

vertrouwelijke stukken en informatie. 

 

Artikel 6 

 

Facilitering 

1. Het college voorziet de leden van de Adviesraad Werk en Inkomen van informatie die 

noodzakelijk is voor een adequate deelname aan het overleg. 

2. De leden van de Adviesraad Werk en Inkomen worden voor het bijwonen van het periodiek 

overleg en andere aan de Adviesraad Werk en Inkomen gerelateerde werkzaamheden 

gedeeltelijk vrijgesteld van hun werkzaamheden en activiteiten in het kader van de wet. 

3. Voor het bijwonen van het periodiek overleg met het college geldt dat een geldelijke vergoeding 

wordt uitgekeerd volgens de in de gemeente Leiden geldende Verordening geldelijke 

voorzieningen raads- en commissieleden (Gemeenteblad A62). Het presentiegeld wordt 

uitbetaald onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager. 

4. De raad stelt aan de Adviesraad Werk en Inkomen een budget beschikbaar ten behoeve van de 

werkzaamheden van de Adviesraad Werk en Inkomen. Het college overlegt jaarlijks met  de 

Adviesraad Werk en Inkomen over de hoogte en de verantwoording van het budget en stelt 

jaarlijks een bedrag vast. 

5. De subsidie wordt jaarlijks toegekend door de raad op basis van de begroting van de Adviesraad 

Werk en Inkomen, vastgesteld in het periodiek overleg. 

6. Voor niet-reguliere activiteiten kan een incidentele subsidie worden toegekend.  

7. De Adviesraad Werk en Inkomen zorgt voor het interne overleg voor een vergaderlocatie die 

toegankelijk is voor alle leden. 
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Artikel 7 

 

Periodiek overleg 

1. De Adviesraad Werk en Inkomen vergadert zes keer per jaar met een door het college aan te wijzen 

ambtelijk vertegenwoordiger. 

2. Deze vergadering (het periodiek overleg) wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

3. Voorafgaand aan het periodiek overleg met het college vindt een agendaoverleg plaats, waarbij de 

onafhankelijk voorzitter, de voorzitter van de Adviesraad Werk en Inkomen en een 

vertegenwoordiger van het college aanwezig zijn. 

4. Tenminste eenmaal per jaar woont de verantwoordelijk wethouder een vergadering van de 

Adviesraad Werk en Inkomen bij. 

5. Het college wijst een ambtelijke aanspreekpunt aan voor de Adviesraad Werk en Inkomen, die 

zorgdraagt voor de organisatie van de vergaderingen en een tijdige informatievoorziening aan de 

Adviesraad Werk en Inkomen. 

6. Het college zorgt voor elk periodiek overleg voor een vergaderruimte die toegankelijk is voor alle 

leden. 

 

Artikel 8 

 

Overgangsrecht 

1. In afwijking van artikel 4, derde lid, geldt voor alle leden uit de cliëntenraden van vóór 2014, te 

weten de Cliëntenraad SOZA en de Wsw-raad, dat hun oude zittingstermijn niet meetelt 

wanneer zij zitting nemen in de nieuwe Adviesraad Werk en Inkomen.  

2. In afwijking van artikel 3 eerste lid is het in het kader van overgangsrecht toegestaan dat de 

Adviesraad Werk en Inkomen meer leden heeft dan twaalf.  

 

Artikel 9 

 

Garantstelling 

Het college ziet erop toe, dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van de Adviesraad Werk en Inkomen uit 

hoofde van hun lidmaatschap geen andere beoordeling of bejegening ten aanzien van hun uitkering, 

participatieactiviteiten of dienstverband Wsw bij de gemeente Leiderdorp ontvangen. 

 

Artikel 10 

 

Slotbepalingen 
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1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, na daartoe advies te hebben 

ingewonnen van de Adviesraad Werk en Inkomen. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014. 

3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. Hiermee komen de Verordening 

cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008 en de Verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2010 te vervallen. 
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Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 

 

Algemeen 

Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting de Participatiewet in werking, die de huidige Wet Werk en 

Bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers 

(IOAW), de Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (de 

IOAZ), de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) zal 

combineren. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat wie kan werken, niet afhankelijk hoort te zijn van 

een uitkering. Vooruitlopend daarop wordt in samenwerking met de gemeente Leiden gewerkt aan de 

vorming van één (integrale) Adviesraad Werk en Inkomen. 

   

Op dit moment bestaan er in het kader van de cliëntenparticipatie op het gebied van werk en inkomen 

twee actieve cliëntenraden: een Cliëntenraad SOZA voor de WWB (in Leiden) en een Adviesraad Werk 

en Inkomen voor de Wsw. Daarnaast is er in Leiderdorp nog een Platform Werk en Inkomen Leiderdorp, 

dat evenwel een slapend bestaan leidt. Deze raden vergaderen apart met het college en brengen ook 

apart advies uit aan het college. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet in het vooruitzicht, ligt het 

voor de hand beide raden samen te voegen tot één raad, die kan adviseren op alle terreinen van de 

nieuwe wet en rekening kan houden met alle doelgroepen die onder de wet vallen. De nieuwe raad wordt 

daarbij met klem gevraagd om erop toe te zien dat de verschillende doelgroepen van de nieuwe wet 

evenredige aandacht krijgen. Dit kunnen zowel mensen met als zonder arbeidsbeperking zijn.  

 

Gezien de nauwe samenwerking tussen de gemeenten Leiden en Leiderdorp op het terrein van werk en 

inkomen, tot uiting komend in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie en afstemming van beleid, 

maar eveneens in de gezamenlijke aanpak bij de voorbereiding van de Participatiewet, ligt het voor de 

hand ook één gemeenschappelijke adviesraad in te stellen, die beide gemeenten adviseert. 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen 

Onder de wet wordt verstaan het brede terrein van wet- en regelgeving op het gebied van Werk en 

Inkomen, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening en het minimabeleid.  

De afdelingsmanager is, hoewel formeel in dienst van de gemeente Leiden, de manager van de 

gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie werk en inkomen van Leiden en Leiderdorp.  

 

Artikel 2 – Doelstelling 

De gemeente vindt het van groot belang dat de cliënten die vallen onder de wet participeren in het beleid 

en integrale adviezen uitbrengen op het beleid van het college. Daaronder vallen ook anderen die 

betrokken zijn bij de wet in de ruime zin van het woord, zoals belangenorganisaties. 
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Artikel 3 – Samenstelling Adviesraad Werk en Inkomen 

In dit artikel wordt de samenstelling van de Adviesraad Werk en Inkomen beschreven. Leden dienen te 

voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria dienen verder uitgewerkt te worden in een Huishoudelijk 

reglement dat de Adviesraad Werk en Inkomen zelf opstelt. De leden moeten woonachtig zijn in Leiden 

of Leiderdorp. Naast leden die onder de wet vallen, oud-Wsw’ers of wettelijk vertegenwoordigers van 

één van bovenstaande cliëntgroepen, kunnen ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties of 

deskundigen die brede kennis hebben op het gebied van Werk en Inkomen, lid zijn van de Adviesraad 

Werk en Inkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld  gedacht worden aan een vertegenwoordiger van stichting 

ZON of stichting MEE. 

 

In het tweede lid wordt de verdeling van de zetels binnen de Adviesraad Werk en Inkomen behandeld. 

Bij de start van de Adviesraad Werk en Inkomen hebben de leden van de twee raden een verschillende 

historie. Zij zijn afkomstig uit de Wsw-raad of de Adviesraad Werk en Inkomen SOZA. Het is belangrijk 

dat beide groepen in de nieuwe raad evenveel invloed krijgen. Daarom is in dit artikel opgenomen dat de 

helft van de leden een arbeidshandicap heeft. Om te voorkomen dat alleen vertegenwoordigers uit 

Leiden in de Adviesraad plaats nemen, is de bepaling opgenomen dat minimaal één lid woonachtig is in 

Leiderdorp. Dit aantal komt ongeveer overeen met de cijfermatige verhouding tussen de omvang van het 

Leidse en het Leiderdorpse klantenbestand. 

 

Het derde lid gaat over de rol van de belangenorganisaties. De belangenorganisaties die deelnemen aan 

de Adviesraad Werk en Inkomen zullen een aantoonbare toegevoegde waarde moeten hebben voor de 

Adviesraad Werk en Inkomen, en moeten kunnen aantonen dat zij een deel van de achterban van de 

Adviesraad Werk en Inkomen vertegenwoordigen. Het is ook mogelijk om voor een bepaalde kwestie 

een belangenorganisatie of een deskundige om advies te vragen, zonder dat zij lid zijn van de 

Adviesraad Werk en Inkomen. 

 

In het vijfde lid onder drie wordt bedoeld werkzaamheden of een functie bij de gemeente Leiden en 

Leiderdorp waarin men direct te maken heeft met het beleidsterrein Werk en Inkomen. 

 

Artikel 4 – Werving, benoeming en zittingsduur 

De Adviesraad Werk en Inkomen draagt zelf zorg voor de werving van nieuwe leden. Hierbij is het 

belangrijk dat het aantal zetels in de Adviesraad Werk en Inkomen eerlijk verdeeld is tussen de 

verschillende doelgroepen. Het college kan helpen bij de werving door bijvoorbeeld ruimte ter 

beschikking te stellen in de Stadskrant (Leiden) of het Leiderdorps Weekblad. De zittingstermijn is 

maximaal twee keer drie jaar. Hiervoor is gekozen zodat voldoende doorstroming van leden in en uit de 

Adviesraad Werk en Inkomen ontstaat en tegelijkertijd de opgebouwde kennis niet onnodig verloren 

gaat. Het college kan hiervan afwijken wanneer de Adviesraad Werk en Inkomen vanwege het 
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reglementaire aftreden van leden de kwaliteit niet meer op peil kan houden. Het is niet de bedoeling dat 

dit wordt toegepast op leden die zitting hebben gehad in één van de voorgangers van de Adviesraad 

Werk en Inkomen. De zittingsduur van de onafhankelijk voorzitter is gelijk aan die van de overige leden. 

In het vijfde lid wordt de benoeming van de onafhankelijk voorzitter geregeld. Het is juridisch niet 

gebruikelijk dat beide gemeenten een voorzitter van één gremium benoemen. Om die reden is gekozen 

voor onderhavige oplossing. 

In het zesde lid worden regels gesteld over ontslag van de leden. Dit kan op eigen initiatief of op initiatief 

van het college gebeuren. Hierbij wordt met nadruk gesteld dat bij ontslag uit de functie sprake moet zijn 

van hoor en wederhoor. 

 

Artikel 5 – Taken, bevoegdheden en advisering 

De Adviesraad Werk en Inkomen kan bij nieuw beleid gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over 

beleidsstukken van de gemeente, zoals beleidsnota’s, beleidsbrieven, beleidsregels en verordeningen, 

die mensen die onder de wet vallen in het bijzonder raken. Daar valt bijvoorbeeld ook het minimabeleid 

of de schuldhulpverlening onder. Wanneer sprake is van een inspraakprocedure adviseert de Adviesraad 

Werk en Inkomen tijdens de inspraakperiode. Wanneer geen sprake is van een inspraakprocedure wordt 

de Adviesraad Werk en Inkomen om advies gevraagd voordat het beleidsstuk aan de raad wordt 

aangeboden. Betreft het beleidsstuk een technische wijziging of is het een gevolg van eerder gemaakte 

besluiten en/of afwegingen, dan zal er geen inspraakperiode zijn.  

 

De termijn voor advisering is maximaal zes weken, afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp. 

De termijn wordt in onderling overleg overeengekomen. Op verzoek van het college kan de adviestermijn 

in het geval van hoge urgentie verkort worden. Het college hoeft het advies niet over te nemen. In dat 

geval dient het college dit schriftelijk aan de Adviesraad Werk en Inkomen te motiveren. De Adviesraad 

Werk en Inkomen adviseert met nadruk niet over zaken die de OR van de gemeenten Leiden of 

Leiderdorp, of die van de DZB aangaan. Het betreft hier onderwerpen van bedrijfsmatige aard, die 

handelen over de relatie werkgever – werknemer. Onderwerpen die een politieke component hebben en 

waarover de raad beslissingsbevoegd is, bevinden zich wel binnen de reikwijdte van de Adviesraad 

Werk en inkomen. 

 

Het tiende lid gaat over geheimhouding. De Adviesraad Werk en Inkomen wordt vaak in een vroeg 

stadium deelgenoot gemaakt van toekomstig beleid en het is niet de bedoeling dat dit openbaar bekend 

wordt gemaakt. Wel moet het de leden duidelijk worden gemaakt wanneer stukken vertrouwelijk zijn. De 

sanctie hierop staat beschreven in artikel 3, zesde lid onder drie: ontslag door het college wanneer het 

vertrouwen ernstig nadeel is toegebracht. 

 

Artikel 6  – Facilitering 
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Het college draagt zorg voor de toezending van de informatie die betrekking heeft op de 

adviesaanvragen vanuit het college. Tijdens het periodiek overleg zal de Adviesraad Werk en Inkomen 

zoveel mogelijk informatie krijgen over landelijke ontwikkelingen die algemeen beschikbaar is. Verder 

wordt de Adviesraad Werk en Inkomen voor meer informatie verwezen naar openbaar toegankelijke 

websites van de gemeente en de landelijke overheid. 

 

De leden van de Adviesraad Werk en Inkomen krijgen vrijstelling van hun werk of re-integratieactiviteiten 

voor het bijwonen van vergaderingen. De vrijstelling bedraagt maximaal  64 uur per jaar, voor de 

voorzitter, secretaris en penningmeester; voor de leden maximaal  36 uur per jaar. De leden van de 

Adviesraad Werk en Inkomen ontvangen een geldelijke vergoeding voor het bijwonen van het periodiek 

overleg. Dit geldt niet voor de overige vergaderingen van de Adviesraad Werk en Inkomen. Om geen 

verschil in vergoeding te laten ontstaan tussen de Leidse en Leiderdorpse leden is ervoor gekozen 

aansluiting te zoeken bij de in Leiden geldende verordening geldelijke vergoedingen raads- en 

commissieleden. De gemeenteraad stelt een budget beschikbaar dat de Adviesraad Werk en Inkomen in 

staat stelt zijn taken voldoende te kunnen uitvoeren. Het bedrag moet voldoende zijn voor: 

 

• Vergaderkosten 

• Kantoorkosten 

• Deskundigheidsbevordering 

• Communicatie 

• Overige kosten 

 

De hoogte van het budget wordt in het periodiek overleg vastgesteld. De verdeling tussen de gemeenten 

Leiden en Leiderdorp zal op basis van een aantal nader vast te stellen criteria worden bepaald. 

 

Artikel 7 – Periodiek overleg 

Dit artikel regelt de gang van zaken rondom het periodiek overleg. Voorafgaand hieraan vindt een 

agendaoverleg plaats waarin de voorzitter van de Adviesraad Werk en Inkomen, het college en de 

onafhankelijk voorzitter het periodiek overleg voorbereiden. De onafhankelijk voorzitter wordt na overleg 

met de Adviesraad Werk en Inkomen door de afdelingsmanager ter benoeming voorgedragen aan het 

college. De Adviesraad Werk en Inkomen is vrij om beleidsmedewerkers te verzoeken beleidsstukken 

toe te lichten ter vergadering. De organisatie zal hier gehoor aan geven als dit redelijkerwijs tot de 

mogelijkheden behoort. Naast het periodiek overleg kan de Adviesraad Werk en Inkomen eigen 

vergaderingen houden. De frequentie en de vorm of samenstelling daarvan is geheel naar eigen inzicht. 

 

Artikel 8 – Overgangsrecht  
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Wanneer leden van de oude raden (Cliëntenraad SOZA en WSW-raad) zitting nemen in de nieuwe raad, 

gaat de zittingstermijn opnieuw tellen. Zij kunnen dus ongeacht hoe lang ze in de oude raad gezeten 

hebben,  voor twee keer drie jaar in de nieuwe raad worden benoemd. Het is niet de bedoeling dat dit 

overgangsrecht gecombineerd wordt met de bepaling uit artikel 4, derde lid, dat het college in bijzondere 

situaties kan afwijken van de zittingsduur van twee maal drie jaar. 

Hoewel in de verordening is bepaald dat de Adviesraad Werk en Inkomen bestaat uit tien tot twaalf 

leden, geldt een overgangsrecht waarbij de raad tijdelijk meer leden kan tellen, maximaal zestien. Het 

gewenste aantal van tien tot twaalf leden zal door natuurlijk verloop worden bereikt: telkens wanneer 

iemand uit de raad stapt zal deze niet worden vervangen, totdat het gewenste aantal bereikt is. 

 

Artikel 9 - Garantstelling 

Cliënten moeten geen enkele belemmering ervaren om lid te worden van de Adviesraad Werk en 

Inkomen. Daarom is dit artikel opgenomen. 

 

Artikel 10 – Slotbepalingen 

Deze behoeven geen toelichting.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 oktober 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  Verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het kabinet van VVD en PvdA ontvouwde in het regeerakkoord zijn plannen om de  

huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) en Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) samen te 

voegen in de nieuwe Participatiewet (Pw). Hiermee wil het kabinet de bestaande 

schotten tussen regelgeving, doelgroepen en financieringsbronnen slechten. De 

beoogde invoeringsdatum van de Pw is 1 januari 2015.  

 

Anticiperend op de invoering van de Pw ligt het voor de hand ook de huidige 

betrokken adviesraden – de Wsw-raad en de Cliëntenraad SOZA – samen te 

voegen en om te vormen tot één brede adviesraad op het gehele terrein van werk 

en inkomen. Gezien de nauwe beleidsmatige en uitvoerende samenwerking en 

afstemming op het gebied van werk en inkomen tussen de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp is ervoor gekozen deze brede adviesraad beide gemeenten te laten 

adviseren. In overleg met de betrokken adviesraden is daartoe één 

gemeenschappelijke verordening opgesteld, die door zowel de gemeenteraad van 

Leiderdorp als de gemeenteraad van Leiden zal worden vastgesteld. Slechts op één 

onderdeel wijkt de Leiderdorpse verordening (minimaal) af van de Leidse. Op het 

punt van de geldelijke vergoeding (artikel 6, lid 3) is aansluiting gezocht met de 

Leidse verordening geldelijke vergoeding raads- en commissieleden. Dit om geen 

verschil te laten ontstaan tussen de hoogte van de vergoeding die Leidse en 
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Leiderdorpse leden van de adviesraad ontvangen. Mede op basis van juridisch 

advies van SP71 is voor deze oplossing gekozen. 

 

Op verzoek van uw commissie hebben wij de tekst van de verordening opnieuw 

juridisch laten toetsen, door zowel de jurist van Servicepunt71 als door de binnen de 

gemeente Leiderdorp werkzame jurist. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen anders 

dan die tijdens de commissiebehandeling zijn toegezegd. De naam Adviesraad 

beschrijft naar onze mening het beste de rol en taken die, in het kader van de 

(verplichte) cliëntenparticipatie, aan de nieuwe raad worden toebedeeld. Naar 

aanleiding van de behandeling van de verordening in de commissie in Leiden is 

voorts een extra passage opgenomen in de toelichting op artikel 5, tweede alinea. 

De Leiderdorpse wijzigingen worden ook opgenomen in de verordening in Leiden, 

waarmee beide verordeningen, met uitzondering van het hierboven beschreven 

punt over de geldelijke vergoeding, tekstueel gelijk zijn. 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenten Leiderdorp en Leiden kennen historisch gezien twee adviesraden 

voor enerzijds uitkeringsgerechtigden (WWB) en anderzijds arbeidsbeperkten 

(Wsw). Aan beide raden liggen aparte verordeningen ten grondslag. In Leiderdorp 

betreft het de verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 – vastgesteld door de 

raad op 9 juni 2008 – en de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 

Leiderdorp 2010 – vastgesteld door de raad op 14 december 2009. 

 

2 Beoogd effect 

Het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van werk en inkomen, 

door het samenvoegen van de bestaande adviesraden. 

 

3 Argumenten 

1. Sluit aan bij de samenvoeging van bestaande wetten in de nieuwe Participatiewet 

Met de totstandkoming van één wet op het gebied van werk en inkomen valt het 

bestaande onderscheid tussen de WWB en Wsw weg. Beide doelgroepen worden 

straks met de Participatiewet op een eenduidige wijze bediend. Het is logisch om de 

huidige structuur van cliëntenparticipatie, waar nu nog apart per wet wordt 

geadviseerd, daarop aan te laten sluiten. 

2. Zorgt voor integraliteit 
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Een belangrijk nevendoel is de advisering vanuit de cliëntgroepen integraler dan thans 

gebeurt te laten plaatsvinden. Met het wegvallen van de schotten tussen doelgroepen, 

beleid en financiering kan de advisering niet achter blijven. Dat is echter vrijwel niet 

mogelijk als we blijven werken met twee aparte adviesraden. 

3. Komt de kwaliteit ten goede 

Op zijn beurt leidt een integraal advies naar verwachting tot een hogere kwaliteit, 

omdat beter dan voorheen alle relevante aspecten meegenomen kunnen worden, ook 

aspecten die liggen op het terrein van (nu nog) andere wetten op het terrein van werk 

en inkomen. Tevens kunnen de aanwezige kennis en vaardigheden van beide 

bestaande adviesraden elkaar aanvullen en versterken.  

4. Harmoniseert de werkwijzen en faciliteiten 

Door met één adviesraad te werken zullen de verschillen in werkwijze, faciliteiten, en 

dergelijke, tussen de huidige raden verdwijnen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Directe urgentie verdwenen 

Doordat de invoering van de Participatiewet aanvankelijk was voorzien voor 1 januari 

2014 is door beide gemeenten aangestuurd op instelling van de nieuwe adviesraad 

vóór deze datum. Met het uitstel van de invoeringsdatum met één jaar, waartoe het 

kabinet op grond van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 besloot, is de directe 

urgentie verdwenen. Gezien de reeds bereikte voortgang, mede op basis van de 

gesprekken die met de bestaande beide raden zijn gevoerd, is niettemin besloten vast 

te houden aan de datum van 1 januari 2014. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe 

adviesraad voldoende tijd heeft om te werken aan zijn nieuwe cultuur en actief 

betrokken kan worden bij de implementatie van de Participatiewet. 

2. Cultuurverschillen 

Een belangrijk knelpunt bij het samenvoegen van verschillende organisaties is het 

cultuurverschil. Niet verrassend bestaat dit cultuurverschil ook tussen de huidige Wsw-

raad en de cliëntenraad WWB. De afgelopen periode is daarom onder leiding van een 

mediator gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van de twee culturen en het 

ontwikkelen van een nieuwe eigen cultuur. Dit heeft inmiddels bij de leden geleid tot 

meer onderling begrip, saamhorigheid en draagvlak. 

 



Pagina 4 van 5 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2013I01348   Agendapunt 5 

 2013 VOORSTELLEN    

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de opstelling van de nieuwe verordening zijn beide adviesraden nauw betrokken. 

Tijdens het voortraject heeft diverse malen afstemming plaatsgevonden. Daarnaast 

hebben beide adviesraden gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Een overzicht 

van de ontvangen inspraakreacties, de reactie van het college hierop en de gevolgen 

daarvan voor de tekst van de verordening vindt u in bijlage 1.  De Wsw-raad Leiden-

Leiderdorp heeft, mede in afstemming met de Cliëntenraad SOZA, een naar onderwerp 

gerangschikt advies ingediend. De Cliëntenraad SOZA heeft daarnaast nog separaat 

gereageerd (alleen richting Leiden), maar geen specifieke punten ter aanpassing van de 

verordening aan de reactie van de Wsw-raad toegevoegd, met uitzondering van thema 1. 

Derhalve kan overal waar Wsw-raad Leiden en Leiderdorp staat, ook Cliëntenraad SOZA 

worden gelezen. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor Leiderdorp – facilitering en presentiegelden – bedragen naar verwachting 

maximaal € 3.000,00 per jaar. Uit praktische overwegingen nemen wij deze kosten mee in 

de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente Leiden over de uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen. De dekking wordt gevonden binnen het budget uitvoeringskosten DVO 

werk en inkomen. Later dit jaar zullen wij formeel, op grond van artikel 6, lid 4, een voorstel 

aan u voorleggen voor het beschikbaar stellen van een (jaarlijks) budget ten behoeve van 

de werkzaamheden van de adviesraad Werk en Inkomen. Dit voorstel zal zijn gebaseerd 

op de begroting zoals opgesteld door de Adviesraad en vastgesteld in het periodiek 

overleg (artikel 6, lid 5).   

 

8 Evaluatie 

Periodiek zal het functioneren van Adviesraad worden geëvalueerd, waarbij ook zal 

worden gekeken of de voorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om de adviestaken uit te 

kunnen oefenen nog adequaat zijn. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 



Pagina 5 van 5 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2013I01348   Agendapunt 5 

 2013 VOORSTELLEN    

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

 
Bijlagen: 1. Overzicht ontvangen inspraakreacties (2013i01350) 



 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

 
Onderwerp : Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014, csie BM 30-09-2013 
 
Vraagsteller : VVD/Tineke Meiners 
 
Datum :  26-09-2013                                
 

 
 
1. 
Welk bedrag is in 2012 uitgegeven op grond van de huidige verordening tbv clientparticipatie? 
 
Op dit moment kent Leiderdorp alleen een actieve Wsw-raad. De destijds geprognosticeerde  
kosten voor Leiderdorp (facilitering en presentiegelden) bedroegen maximaal € 1.500. In de 
praktijk vergoedt de gemeente Leiden alle kosten. Leiderdorp kent daarnaast een Platform Werk 
en Inkomen Leiderdorp, op grond van de eind 2009 vastgestelde verordening cliëntenparticipatie 
Werk en Inkomen Leiderdorp 2010. Dit Platform leidt een slapend bestaan en heeft nimmer op 
de beoogde wijze gefunctioneerd. Er zijn om die reden ook geen kosten mee gemoeid. De  
cliëntenraad SoZa adviseert formeel alleen het Leidse college en heeft geen rol in Leiderdorp. 
Door de volledige afstemming van het beleid op het gebied van werk en inkomen tussen beide 
gemeenten hebben de adviezen die de cliëntenraad SoZa uitbrengt aan Leiden overigens wel 
hun waarde voor Leiderdorp.  



 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

 
Onderwerp : Verordening Clientparticipatie, commissie BM 30 sept. 2013 

 
Vraagsteller : VVD/Tineke Meiners 
 
Datum :  27 sept. 2013                               
 

 
 
In artikel 6 wordt gesproken over de een afdelingsmanager die een rol heeft bij het uitbetalen van  
het presentiegeld en het voordragen van de benoeming van een kandidaat-lid. Is dat een 
afdelingsmanager van  DZB? Is het niet beter dit preciezer te omschrijven? 
 
Bedoeld wordt de afdelingsmanager Backoffice Dienstverlening (directeur van de sociale dienst) 
van de gemeente Leiden, die gezien de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie eveneens 
kan worden beschouwd als afdelingsmanager namens de gemeente Leiderdorp. Deze manager 
is ook nu reeds de verantwoordelijk ambtenaar voor zowel de Wsw-raad (Leiden en Leiderdorp) 
als de cliëntenraad SoZa (alleen Leiden). 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 30 september  2013 
Raadsvergadering                          :  14 oktober 2013 

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 

De commissie adviseert positief over het doel van dit voorstel. In de verordening zijn 

een aantal punten niet consistent, de wethouder zegt toe deze aan te passen zodat de 

raad op 14 oktober een besluit kan nemen. 

 

Toezeggingen college: 

• De nog twee openstaande technische vragen van de VVD beantwoorden. 

• Op pag. 2 ontbreekt een woord (CDA), college kijkt hiernaar; 

• College komt schriftelijk terug op vraag over de kosten van dit voorstel, ook 

opnemen in raadsvoorstel onder kopje ‘kosten en baten’ (VVD); 

• Verordening doorlopen op consistent taalgebruik (D66) en aanpassen. 
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 Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 1-10-2013 

Onderwerp:  Kaders Subsidies 2015    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het brief van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2013U02462 van 

17 september 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 30 september 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 2:2 van de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012; 

 

b e s l u i t: 

 

voor de subsidiering 2015 de volgende kaders vast te stellen: 

 

1. Het college past de prestatie-doelenmatrix aan; 

2. Het college streeft bij het toekennen van subsidies naar evenwicht tussen ouderen en jongeren; 

3. Uitgangspunt voor het college moet zijn dat gelijksoortige activiteiten door verschillende 

aanbieders moeten worden voorkomen; 

4. Het college geeft duidelijk aan welke subsidiemogelijkheden er zijn vanuit het Fonds sporten en 

bewegen; 

5. De raad bekijkt en/of onderzoekt de toekomstbestendigheid van de bibliotheek 

(presentatieavond, evt. rekenkameronderzoek). 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 oktober 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mw. J.C. Zantingh     L.M. Driessen-Jansen 
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COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 30 september  2013 
Raadsvergadering                          :  14 oktober 2013 

Kaderstelling Subsidiering 2015 

De verschillende fracties geven hun kaders aan. Een meerderheid van de commissie 

streeft bij het toekennen van subsidies in 2015 naar evenwicht tussen het realiseren van 

doelen voor ouderen en jongeren. De fracties zijn positief over het Fonds sporten en 

bewegen. In de uitvoering moet wel helder zijn welke subsidiemogelijkheden er zijn. De 

commissie vraagt zich af of de bibliotheek toekomstbestendig is en wil dubbelingen in 

het subsidieprogramma voorkomen. De raad stelt op 14 oktober de kaders vast. 

 

Toezeggingen: 

• College geeft helder aan wat de subsidiemogelijkheden Fonds sporten en 

bewegen zijn; 

• Commissie nodigt bibliotheek uit voor presentatieavond om te spreken over 

toekomstbestendigheid bibliotheek (actie griffie). 

 



 

 

Beleid 
Cluster Maatschappij 
(071) 54 58 500 
aachbari@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone 
T.a.v. de heer P.N. van der Wijk 
Postbus 115  
2394 ZG  HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 
 
 
 
 
 
 
datum  : 14 oktober 2013 
kenmerk : 2013U02565 
betreft             : conceptreactie OSK 2013-2014 
 
 
 
 
Geachte heer Van der Wijk, 
 
Op 10 juni 2013 hebben wij het concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013-2014  
ontvangen. U verzoekt ons om conform de gemeenschappelijke regeling de Oude Rijnzone 
uiterlijk 15 oktober hierop te reageren. In deze brief geven wij een reactie op het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013-2014. 
 
Het concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013-2014 is besproken op 17 
september 2013 in het college van burgemeester en wethouders en op 15 oktober 2013 in de 
gemeenteraad. Wij kunnen ons nog steeds vinden in de doelstelling van de Oude Rijnzone 
zoals verwoord in het ontwikkelstrategiekader. De opgaven die binnen het cluster Noordoever 
Oude Rijn worden gerealiseerd, zijn niet gewijzigd. We kunnen om die reden dan ook 
instemmen met concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 2013-2014.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt contact opnemen met A. 
Achbari op 071 5454 831 of via aachbari@leiderdorp.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad, 
 
 
 
 
mw. J.C Zantingh  
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 



-2- 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 1 oktober  2013 
Raadsvergadering                          :  14 oktober 2013 

Oude Rijnzone ontwikkelstrategie 

Conform de Regeling van 'De Oude Rijnzone' wordt deze concept OSK voor het 
indienen van een reactie voorgelegd aan de colleges, gemeenteraden en 
provinciale staten van de deelnemers van 'De Oude Rijnzone'. Colleges, raden 

van de deelnemende gemeenten en provinciale staten kunnen uiterlijk 15 
oktober 2013 hun reactie op het concept OSK 2013 - 2014 kenbaar maken aan 

het dagelijks bestuur. De commissie kan zich vinden in het geschetste OSK. De 
raad neemt op 14 oktober een besluit. 

 

Extra voor commissie-advies: 
- Met het erratum is op verzoek van Zoeterwoude een zinsnede 

toegevoegd die was weggevallen. 
- Waar gesproken wordt over Barrepolder gaat het om de oude variant 

van de Barrepolder 

- Zoeterwoude wil een bijdrage voor de ongelijkvloerse kruising met de 
N11, dat is een ander dossier, die bijdrage moet niet uit de Oude 

Rijnzone gehaald worden. 
- Het overleg met Shanks en Vliko n.a.v. de brand loopt. Zodra duidelijk 

is hoe e.e.a. uitpakt krijgt de raad bericht. 
- Het A4 Infocentrum wordt waarschijnlijk in 2014 overgedragen aan 

Leiderdorp en kan dan worden ontwikkeld. 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 16-09-2013 

Onderwerp:  Grondexploitatie Amaliaplein    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 16 september 2013, nr. 2013i01196; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 1 oktober 2013; 

 

b e s l u i t: 

1. Akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Amaliaplein' als financieel kader van het 
project; 
a. 
- en het resultaat bij afronding van het project ten gunste te laten komen van de 
algemene reserve bouw- en grondexploitaties en 

- het resultaat, zoals genoemd in bijlage 1 (voordelig, saldo netto contante waarde 1-
1-2013), vast te stellen conform bijgaande exploitatiebegroting en fasering (bijlage 
1 vertrouwelijk) en 

- op te nemen in de GIG onder het onderdeel ‘Overige projecten’ . 
b.  
- Akkoord te gaan met de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Gebiedsvisie 

Willem-Alexanderlaan, het investeringskrediet Willem-Alexanderlaan (van 
€ 164.106,20), ten laste te brengen van de grondexploitatie 'Amaliaplein' (conform 
bijlage 1 vertrouwelijk). 

c.  
- Akkoord te gaan met het overhevelen van de resterende inhoudelijke en financiële 

verplichtingen (van € 228.864) van het W4-investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 
naar de grondexploitatie ‘Amaliaplein’ (conform bijlage 1) en 

- akkoord te gaan met het afsluiten van het W4-investeringsproject 
‘Zwembadlocatie’ en het resultaat van dit project (-/- € 586.307 (nadelig) per 31-
12-2013) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 (conform bijlage 2 
vertrouwelijk). 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 oktober 2013, 

 

de griffier,    de voorzitter, 

 

 

mw. J.C. Zantingh   mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 16-09-2013 

Onderwerp:  Grondexploitatie Amaliaplein   Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de grondexploitatie 'Amaliaplein' als financieel kader van het 
project; 
a. 
- en het resultaat bij afronding van het project ten gunste te laten komen van de 
algemene reserve bouw- en grondexploitaties en 

- het resultaat, zoals genoemd in bijlage 1 (voordelig, saldo netto contante waarde  
1-1-2013), vast te stellen conform bijgaande exploitatiebegroting en fasering 
(bijlage 1 vertrouwelijk) en 

- op te nemen in de GIG onder het onderdeel ‘Overige projecten’ . 
b.  
- Akkoord te gaan met de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Gebiedsvisie 

Willem-Alexanderlaan, het investeringskrediet Willem-Alexanderlaan (van 
€ 164.106,20), ten laste te brengen van de grondexploitatie 'Amaliaplein' (conform 
bijlage 1 vetrouwelijk). 

c.  
- Akkoord te gaan met het overhevelen van de resterende inhoudelijke en financiële 

verplichtingen (van € 228.864) van het W4-investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 
naar de grondexploitatie ‘Amaliaplein’ (conform bijlage 1) en 

- akkoord te gaan met het afsluiten van het W4-investeringsproject 
‘Zwembadlocatie’ en het resultaat van dit project (-/- € 586.307 (nadelig) per 31-
12-2013) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve W4 (conform bijlage 2 
vertrouwelijk). 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor het project Amaliaplein heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. 

Vier van de vijf geselecteerde partijen hebben een inschrijving ingediend. De 

inschrijvingen zijn beoordeeld. Daaruit is een rangorde uitgekomen. Onderdeel van 

de inschrijving betreft een grondbod. Op basis van het grondbod is het netto 

contante saldo berekend om de grondexploitatie van het project Amaliaplein op te 

kunnen starten en het project ten uitvoering te kunnen brengen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Op 14 mei 2012 is de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan vastgesteld met 

ontwikkellocaties, waaronder het Amaliaplein (locatie Willem-Alexanderlaan met de 

Ericalaan).  
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Op 2 juli 2012 is het Gemeentelijk Detailhandelsbeleid Leiderdorp 2012-2016 

vastgesteld. In het besluit wordt het Amaliaplein expliciet genoemd als 

ontwikkellocatie voor de vestiging van een supermarkt.  

In de rapportage GIG 2013 is  reeds gemeld dat in het 3e kwartaal 2013 aan de 

raad de grondexploitatie van het Amaliaplein zou worden voorgelegd als het project 

wat concreter was. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Ruimtelijke ordening, grondbeleid. 

 

2 Beoogd effect 

De grondexploitatie openen voor het  project  ‘Amaliaplein’ en deze op te nemen in de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) bij het onderdeel ‘Overige projecten’. 

 

3 Argumenten 

Grondexploitatie ‘Amaliaplein’ 

1a.1 Uit de aanbestedingsprocedure voor het Amaliaplein is een rangorde en grondbod 

bekend geworden, waardoor het project in uitvoering kan worden gebracht 

Vier van de vijf geselecteerde partijen heeft een inschrijving met grondbod gedaan. Nu is 

het een concreet project en om het project verder in uitvoering te brengen is een 

grondexploitatie noodzakelijk.  

 

Investeringskrediet Willem-Alexanderlaan 

1b.1 Het Amaliaplein is een onderdeel van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 

De reeds gemaakte kosten hebben (voor een deel) betrekking op het Amaliaplein; in de 

visie zijn namelijk twee scenario’s voor het Amaliaplein opgesteld. 

 

1b.2 De ontwikkeling van het Amaliaplein leidt tot een voordelig resultaat en biedt ruimte 

om het krediet van de visie te dekken 

Na de overheveling van de kosten van de visie kan het investeringskrediet wat voor de 

visie beschikbaar was gesteld worden afgesloten.  
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Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 

1c.1 Afstemming van de resterende werkzaamheden van het W4-project Zwembadlocatie 

met de werkzaamheden Amaliaplein is gewenst 

De resterende werkzaamheden zijn verweven met het plangebied Amaliaplein of liggen er 

tegenaan en kunnen makkelijk meegenomen worden in de projectplanning van het 

Amaliaplein. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Grondexploitatie ‘Amaliaplein’ 

1a.1 Er is nog geen afgesloten Koop- en Realisatieovereenkomst voor het Amaliaplein 

aangegaan met de voorgenomen ontwikkelende partij.  

Na het aangaan van een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) wordt de gunning 

definitief. Ondertekening van de KRO is een bevoegdheid van het 

college. Over de afgesloten KRO wordt de gemeenteraad geïnformeerd. 

Het KRO is de basis voor het uitwerken van de ontwerpen en het opstarten van een 

omgevingsvergunningprocedure. 

In de grondexploitatie zijn de gemaakte kosten meegenomen en nog te maken kosten 

geraamd, zodat het verwachte resultaat kon worden berekend. Eventuele nadere 

afspraken in het kader van een fiscale optimalisatie van de KRO kunnen hier nog invloed 

op hebben. 

Op basis van de (concept) rapportages wordt de gemeenteraad gevraagd een verklaring 

van geen bedenkingen te verlenen voor het project in het kader van de procedure voor 

de omgevingsvergunning en worden de welstandscriteria vastgesteld (beeldkwaliteitsplan). 

 

Investeringskrediet Willem-Alexanderlaan 

1b.1 Het Amaliaplein is niet het enige onderdeel van de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 

De visie bevat ook andere locaties dus de totale kosten hebben niet slechts betrekking op 

het onderdeel Amaliaplein. Het Amaliaplein is wel het verst in ontwikkeling zodat op deze 

manier de kosten het snelst gedekt worden. 

 

1b.2 Voor mogelijke investeringen in de toekomst voor overige locaties die in de 

gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan genoemd worden is geen specifieke dekking geregeld 

Bij de overige locaties die in de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan worden genoemd zijn 

de ontwikkelingen nog niet concreet. Het is nog onduidelijk of de locaties potentiele 
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verdienlocaties worden en op welke termijn. Wel worden reeds kosten gemaakt voor 

onderzoek bij vragen vanuit marktpartijen omtrent grondverkoop en voor (onderzoek naar 

de) beperking van de beheer- en onderhoudskosten (bijvoorbeeld sloop) waarvoor een 

andere dekking moet worden gezocht.  

 

Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’ 

1c.1 De dekking van het project Zwembadlocatie is een andere dan de dekking van het 

project Amaliaplein. 

Het W4-project Zwembadlocatie wordt gedekt door de bestemmingsreserve W4. Een 

mogelijk financiële optimalisatie door werk met werk te maken komt niet ten gunste aan 

deze bestemmingsreserve. Maar dit komt dan ten gunste aan de algemene reserve bouw- 

en grondexploitaties, de dekking van het Amaliaplein. Andersom geldt dit ook voor 

eventuele tegenvallers, die komen dan ten laste van de algemene reserve bouw- en 

grondexploitaties in plaats van de bestemmingsreserve W4. 

 

5 Duurzaamheid 

Voor het voorliggend besluit heeft het thema duurzaamheid geen relevantie. Uiteraard is bij 

de aanbesteding van het Amaliaplein ruim aandacht geweest voor het thema 

duurzaamheid (onderdeel van de beoordeling). 

 
6 Communicatie en participatie 

Het voorliggend besluit heeft geen samenhang met communicatie en participatie.  

De projecten zelf kennen hun eigen communicatie en participatietraject. Bij het Amaliaplein 

vormt communicatie en participatie in de vervolgfase, de fase waarbij het ingediende 

schetsontwerp verder wordt uitgewerkt, een belangrijke rol. Het plan van aanpak van de 

ontwikkelaar zal daar nauwgezet op beoordeeld worden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de bijlagen zijn de begrotingen opgenomen van de op te starten grondexploitatie 

‘Amaliaplein’ en het af te sluiten W4-Investeringsproject ‘Zwembadlocatie’. Het Amaliaplein 

betreft een opbrengst vanwege de grondverkoop.  

Het voorstel is om het voordelig resultaat van Amaliaplein bij afronding van het project ten 

gunste te laten komen van de algemene reserve bouw- en grondexploitaties. 
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8 Evaluatie 

De grondexploitatie ‘Amaliaplein’ wordt jaarlijks geactualiseerd bij de GIG en de voortgang 

wordt bij de Voortgangsrapportage GIG vermeld. Evaluatie van een GIG-project maakt 

onderdeel uit van de reguliere procedure bij afsluiting van het project. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  

1. Grondexploitatie Amaliaplein (vertrouwelijk) 
2. Begroting W4-investeringsproject Zwembadlocatie (vertrouwelijk) 

 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 1 oktober  2013 
Raadsvergadering                          :  14 oktober 2013 

Grondexploitatie Amaliaplein 

 

Grondexploitatie Amaliaplein 
De commissie staat positief tegenover het voorstel over de grondexploitatie 

'Amaliaplein' als financieel kader van het project. Op 14 oktober besluit de raad 
hierover.  
 



MOTIE 
 

 
Voorstel nummer: 1                                                       
 

 
Naar aanleiding van agendapunt 8  Actieplan Geluid van de raad d.d. 23 september 2013 
(stemmen staakten, daarom nu opnieuw in stemming)   
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 14 oktober  2013 
 

 
Onderwerp: Onderzoek naar en nemen van maatregelen om ernstige hinder door 
verkeerslawaai terug te dringen 
 

 
De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 

- de meeste maatregelen benoemd in het Actieplan Geluid om ernstige hinder van 
bewoners door verkeerslawaai terug te dringen nog vele jaren op uitvoering moeten 
wachten, 

- (ernstige) hinder door verkeerslawaai een groot aantal woningen en inwoners van 
Leiderdorp treft, 

- langdurig ervaren (ernstige) geluidhinder aantoonbaar mede de oorzaak is voor 
ernstige gezondheidsproblemen, 

- de gemeente mede verantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving voor haar 
inwoners, 

 
van mening dat: 

- met maatregelen zoals dynamische snelheidsinformatiesystemen (DSI); lage 
geluidschermen en het instellen van 30-km gebieden snel en effectief een reductie 
van de geluidbelasting voor veel woningen bereikt kan worden, 

- deze maatregelen mogelijk dusdanig betaalbaar zijn dat deze uit het lopende budget 
wegbeheer en verkeersmaatregelen kunnen worden bekostigd; 
 

 
Roept het college op 
de volgende geluid reducerende maatregelen op hun uitvoerbaarheid en effect te 
onderzoeken, met name voor de grootste knelpunten (Persant Snoepweg, Engelendaal): 

1. dynamische snelheidsinformatie ( / ) 
2. lage geluidschermen; 
3. en het nemen van inrichtingsmaatregelen (wegversmalling) op de zuidelijke Van der 

Valk Boumanweg die snelheidsmatigend werken en bij voorkeur extra parkeerruimte 
creëren en het instellen van 30-km maximum snelheid op de zuidelijke Van der Valk 
Bouwmanweg en de Vronkenlaan tussen Leeuweriklaan en Engelendaal; 
 

en de raad over de resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk te informeren, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening en naam: 



GroenLinks: Frauke Joester 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt 
het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en  
verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, ook 
afhankelijk van 
vrachtwagenverbod 
en 
IVVP:Verkeersmaat
regelen Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar Eind  2013  

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 
130625: parkeeronderzoek is gestart; binnen  
enkele weken conceptrapportages 
 
120307: parkeeronderzoek nog moet starten.  
 
 

Zilverentant 3
e
 kw 2013  

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar In project 3D is 
voorzien dat raad 
wordt meegenomen 
in proces en steeds 
de meest recente 
cijfers krijgt. Eerst 
volgende moment is 
17 okt. 2013 

 

28 aug 2012 
Csie 
Ruimte/raad 
23 sept. 
2013 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar/ toetredingsfee bedingen. 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland Rijnland, 
p.m. 

 

17 dec  2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen meenemen 
in de bestuursrapportages. 
 

Maat periodiek  
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB uitkeringen 
naar raad 

Maat 11 nov 2013  
 
Resultaten worden 
tzt met raad 
gedeeld via brief. 

 

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

College zal de evaluatie van de pilot 
keukentafelgesprekken delen met de raad. 

Wassenaar oktober 2013  
 
Pilot loopt op koers. 
Resultaten worden 
in oktober in een 
evaluatie 
vastgelegd. In de 
csie vergadering 
van november kan 
deze indien 
gewenst worden 
besproken 130912. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
 
28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving. 
 
 

Driessen Na vaststel-ling 
B&W juni, tk nr 
raad.  
 
 
4e kwartaal. 
 

 

27 mei csie 
BM 

APV bevoegdheden De burgemeester zegt een jaarlijks verslag over 
het toepassen van bevoegdheden toe. 
 

Driessen jaarlijks  

8 juli 2013 
raad 

Kadernota College komt schriftelijk terug op vraag CDA 
over actieve beheersmaatregel garantstelling 
 

Van der 
Eng/Zilveren
tant 
 

?  
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

8 juli 2013 
Raad 

Kadernota College komt terug op uitleg besluit over 
5%/10% korting op subsidies (vragen 
VVD/GrL) 
 

Van der Eng In concept 
begroting komt vast 
te liggen hoe de 
korting op subsidies 
de komende jaren 
worden verwerkt 
130912 

 

23 sept. 
2013 raad  

Nota van uitgangspunten Ruimtelijke 
structuurvisie 

Het college checkt of er feitelijke afwijkingen 
van het duurzaamheidsbeleid voorkomen in 
de nota van uitgangspunten. Het college 
volgt de nieuwe duurzaamheidsagenda. 

Wassenaar   

23 sept. 
2013 raad 

Ruimtelijke structuurvisie Bij de concrete uitwerking neemt het college 
suggesties vanuit de raad mee over onder 
andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de 
regio krijgt aandacht. 

Wassenaar   

1 okt. 2013 
Csie Ruimte 

IVVP Onderzoek matrixborden binnen een 
kwartaal 

Wassenaar 4
e
 kwartaal 2013  

30 sept. 
2013 csie 
BM 

Kaderstelling subsidies Commissie nodigt bibliotheek uit voor 
presentatieavond 

Griffie 4
e
 kwartaal 2013  

 
Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college  Maat  

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid 8:8 opnieuw in stemming in raad 131014  Griffie  

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3  Wassenaar  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00
LAB071%20Ambitiedocument
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VVD 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Maat  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college Voorstel komt  
richting raad met 
griffie 
afstemmen hoe 
eea in 
begrotingsraad 
wordt behandeld 
130912 

Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7 Brief van college 
in RIS geplaatst 
22 juli 2013 

Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 Brief aan raad in 
voorbereiding 
over regionaal 
onderzoek 
gemeente 
Leiden 130912 
 

- - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

Een eenmalig 
bedrag van € 
100.000 is 
toegevoegd aan 
het 
Participatiebudg
et. De 
uitvoeringsorgan
isatie in Leiden 
is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 

Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

Er wordt 
gesproken met 
onderwijsveld 
over inhoud en 
mogelijke 
realisatie van de 
motie. 
Onderzoek moet 
duidelijkheid 
verschaffen of 
de motie 
uitvoerbaar is 
130912 

Zilverentant  
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datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders 
en belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie 
van TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij 
u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja 

 
 
 
 
 
 
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 14 oktober 2013 

 

 
  

1. Evaluatie JOP’s, memo d.d. augustus 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Stichting OBSG Leiderdorp wijziging bestuur, brief d.d. 12 september 2013 

Voor kennisgeving aannemen 
 

3. Jaarverslag OBSG 2012, verzonden d.d. 12 september 2013 
Agenderen voor commissie Bestuur en Maatschappij van 11 november 2013 
 

4. LAB071, brief college d.d. 18 september 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Benoeming algemeen directeur van de OBSG Leiderdorp, d.d. 24 september 

2013 (bijlage vertrouwelijk) 
Agenderen voor de raad van 25 november 2013 

 
6. DZB Rapportage Leiderdorp Q2 2013 DZB, d.d. 26 september 2013 

Voor kennisgeving aannemen 
 

7. Tijdelijke geluidschermen Vierzicht en Bospoort brief van het college d.d. 26 
september (bijlagen vertrouwelijk) 
Voor kennisgeving aannemen 
 

8. PCSV Stand van zaken, brief college d.d. 30 september 2013 (vertrouwelijk) 
Voor kennisgeving aannemen 

 
9. Interbestuurlijk toezicht nieuwe stijl, brief college d.d. 24 september 2013 

Voor kennisgeving aannemen 
 
 
 

 

 

 

 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 
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