
 Raadsvergadering 18 maart 2013 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Verkenning bereikbaarheid Leidse Regio  

De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 
noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen en 
woongebieden. Het doel van dit voorstel is tweeledig:  
1. Begrip krijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de daaraan ten grondslag 
liggende ambities en knelpunten. 
2. Komen tot een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere 
bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie.  

 
5. Holland Rijnland – tweede tranche RIF Rijnlandroute 

In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de 
tweede tranche RIF Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van 
€ 754.974,-. 
 

6. Managementletter Servicepunt71 
Geagendeerd op verzoek van de commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart jl. 
 

7. Subsidieplafonds 2014 
Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt dat de raad voor 1 april de 
subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt.  
 

8. Visie Jeugdhulp “Iedereen doet mee” 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de 
jeugdzorg kan worden opgepakt.  
 

9. Ambtelijke toetsing sneltoetscriteria welstand 
In dit voorstel is de vraag aan de raad te besluiten tot het herinvoeren van ambtelijke toetsing 
van welstandscriteria voor kleinschalige bouwwerken. 
  

10. Nota Grondbeleid 2013-2017 
De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren te 
verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 
gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en 
ondersteunend grondbeleid. 

 
11. Financiële verordening Leiderdorp 2013 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de planning en controlcyclus van de gemeente aan te 
passen. Hierbij wordt het aantal bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per 
jaar. Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari 
t/m augustus. 
 
 
 
 



12. Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma 
programmabegroting op. De vraag aan de raad is een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. 

 
13. Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 

Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de dag dat zij 
tot wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van ingezetenschap. De raad 
verleende de ontheffing voor de duur van een jaar ontheffing op 2 april 2012. Nu is de vraag 
de ontheffing voor een jaar te verlengen. 
 

14. Lijst van toezeggingen 
 

15. Ingekomen stukken 
 

16. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 7 maart 2013 
De voorzitter van de raad, 

 
 
 

Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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1.1 Aanleiding
Op 27 november 2012 gaven de colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp hun 
ambtelijke organisaties opdracht om in nauwe samenwerking een verkenning 
uit te voeren naar het verbeteren van de interne bereikbaarheid van de Leidse 
agglomeratie. Leiden, als centrumstad van de Leidse agglomeratie, trekt deze 
verkenning namens de partijen. 

Leiden en Leiderdorp hebben Oegstgeest gevraagd om als derde partij deel te 
nemen. Uiterlijk in februari 2013 verwachten we hierover een besluit door het 
college van B&W van Oegstgeest. Omdat de ambtelijke capaciteit en financiële 
middelen beperkt zijn, doet Oegstgeest bij een eventuele deelname op meer 
afstand mee.

Ook andere overheidspartners, zoals Zoeterwoude, Voorschoten, provincie Zuid-
Holland en Holland Rijnland zullen we bij de verkenning betrekken. In overleg 
met Zoeterwoude wordt bekeken of Zoeterwoude eventueel als vierde partij 
deelneemt (naast Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest). Daarnaast willen de 
colleges nadrukkelijk gemeenteraadsleden, bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden laten participeren.

De bestuursopdracht van 27 november jl. (bijlage 1) heeft als doel om uiterlijk 
in de herfst van 2013 te komen tot breed gedragen bestuurlijke afspraken 
tussen Leiden, Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners over 
bereikbaarheidsmaatregelen die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijk-
economische ambities van de Leidse agglomeratie (figuur 1.1). De uitdrukkelijke 
wens van de colleges is dat het brede draagvlak zich vertaalt in steun voor de 
afspraken onder een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden, zodat na de 
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen ook eventuele nieuwe coalities door 
kunnen gaan met het realiseren van de plannen.

1.2 doel van dit plan van aanpak
In dit Plan van Aanpak hebben we de bestuursopdracht nader uitgewerkt in een 
concrete aanpak van de verkenning. 

Het Plan van Aanpak: 
1. Is de onderlegger voor besluitvorming door de B&W-colleges en gemeenteraden.
2. Is het kader voor werkzaamheden door de ambtelijke organisaties.
3. Geeft informatie voor geïnteresseerden en belanghebbenden.

1.3 tot stand komen van het plan van aanpak
Samen met ambtelijk betrokkenen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben 
we, als ambtelijke projectgroep, het voorliggende Plan van Aanpak opgesteld. 
Op basis van opmerkingen van de ambtelijke kerngroep en stuurgroep is het plan 
vervolgens aangescherpt. 
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 U Figuur 1.1: Leidse Agglomeratie
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2.1 het op te lossen probleem
Een slechte interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie remt de ruimtelijk-
economische ontwikkeling. Figuur 2.1 toont gevoelde knelpunten rond economie, 
leefbaarheid en bereikbaarheid, aangedragen door bestuurders en ambtenaren van 
de betrokken gemeenten. De omzet en bezoekersaantallen van onder andere de 
Leidse binnenstad en de woningboulevard in Leiderdorp lopen terug. Rond drukke 
wegen is sprake van overschrijding van normen voor fijnstof en geluid en bewoners 
ervaren geluidsoverlast en zijn bezorgd over aantasting van hun gezondheid. De 
reistijden van en naar snelwegen zijn relatief lang en er is een grote kans op 
vertraging door files. In Leiderdorp zit de bereikbaarheids-problematiek vooral 
rond het afwikkelen van verkeer van en naar Leiden, de A4 en de verschillende 
publiekstrekkers in het dorp zelf. 

Door te investeren in bereikbaarheid versterken we de economische structuur 
van de agglomeratie; we nemen daardoor bereikbaarheidsknelpunten weg, 
faciliteren verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling en lossen gerelateerde 
leefbaarheidsproblemen op. In deze verkenning gaan we, in nauwe samenwerking 
met de projectgroep Economische Agenda voor de Leidse agglomeratie, 
richtinggevende uitspraken doen over een zinvolle bereikbaarheidsverbetering.

2.2 oplossingsrichtingen
De bestuursopdracht geeft mee dat bereikbaarheidsmaatregelen voor auto, OV 
en fiets de interne bereikbaarheid moeten verbeteren. Hierbij denken we met 
name aan de aanleg van nieuwe infrastructuur en maatregelen om de bestaande 
infrastructuur beter te benutten.

2.3 wat we willen bereiken
De bestuursopdracht omschrijft het doel, de tussenresultaten en het eindresultaat. 
Deze elementen vormen de basis van dit Plan van Aanpak. Daarom zijn ze hierkort 
omschreven.

doel
Het doel van de verkenning is het verkrijgen van een breed draagvlak voor 
de infrastructurele maatregelen die de besturen van Leiden en Leiderdorp en 
eventuele andere overheidspartners overeenkomen om de ruimtelijk-economische 
ambities van de Leidse agglomeratie te kunnen realiseren.

tussenresultaten
De tussenresultaten van de verkenning zijn:
• Inzicht in de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie.

Inzicht in de hoofwegstructuur van de Leidse regio.
• Meetbare criteria, waaraan verkeerskundige oplossingen moeten voldoen. De 

criteria zijn een vertaling van de ambities en hebben minimaal betrekking 
op bereikbaarheid (reistijd, betrouwbaarheid) en leefbaarheid (geluid, 
luchtkwaliteit).

• Inzicht in de huidige knelpunten op het wegennet binnen het studiegebied.
• Inzicht in verschillende mogelijke infrastructurele maatregelen.
• Aantoonbare nut en noodzaak van infrastructurele maatregelen.



Verkenning: wat we onderzoeken en oplossen  11

economie:
• Winkelgebieden, zoals de Leidse 

binnenstad, Wooon en de Baanderij, 
draaien niet goed. De beleving en 
aantrekkelijkheid zijn onvoldoende.

• De concurrentiepositie van 
werklocaties wordt verzwakt 
door een relatief slechte interne 
bereikbaarheid binnen de Leidse 
agglomeratie. 

 V Figuur 2.1: Gevoelde knelpunten

leefbaarheid:
• De leefbaarheid van woongebieden 

staat onder druk, door overschrijding 
van geluids- en fijnstofnormen 
langs doorgaande en uitvalswegen. 
Bewoners ervaren geluidsoverlast en 
zijn bezorgd over aantasting van hun 
gezondheid.

• De woonbeleving staat onder druk 
voor bewoners die buiten de regio 
werken door lange en onbetrouwbare 
reistijden  van en naar snelwegen.

bereikbaarheid:
• Files op knooppunten, zoals 

Lammenschansplein, Plesmanlaan
• Overbelasting op uitvalswegen, zoals 

Hoge Rijndijk, Hooigracht. Zijlsingel 
en Morsweg

• Ongewenst doorgaand verkeer op 
o.a. Engelendaal, Persant Snoepweg, 
Rijnsburgerweg. Hooigracht, 
Zijlsingel en Morsweg.

 Z Figuur 2.2: Studiegebied
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eindresultaat
Het eindresultaat van de verkenning is een bestuursovereenkomst tussen de 
B&W-colleges van Leiden en Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners 
met afspraken over de geformuleerde ruimtelijk-economische ambities en 
infrastructurele maatregelen. De bestuursovereenkomst bieden we vervolgens ter 
vaststelling aan bij de betrokken gemeenteraden.

2.4 studie- en onderzoeksgebied
Bij de verkenning maken we onderscheid tussen een studie- en een 
onderzoeksgebied (figuren 2.2 en 2.3). De ruimtelijk-economische ambities, 
meetbare criteria en infrastructurele maatregelen betrekken we op het 
studiegebied. Het studiegebied valt grotendeels binnen Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest en voor een beperkt deel in Zoeterwoude en Voorschoten. De effecten 
van maatregelen onderzoeken we breder binnen het onderzoeksgebied om ook 
inzicht te hebben in eventuele effecten buiten het studiegebied.

2.5 omgevingsprojecten
Verschillende projecten en onderzoeken richten zich op de wegenstructuur van de 
Leidse agglomeratie:
• Rijnlandroute
• HOV-onderzoek
• Stationsgebied Leiden
• Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan
• Verbreding A4
• A44-knooppunt Sikkens

In de verkenning houden we rekening met deze projecten en de uitkomsten van 
deze onderzoeken.

 Z Figuur 2.3: Onderzoeksgebied

 Z Foto: de Nationale Beeldbank / Joke Honsbeek
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In aanvulling op de bestuursopdracht, hanteren we de volgende uitgangspunten:

deelname oegstgeest
Uiterlijk in februari 2013 verwachten we een collegebesluit van Oegstgeest over 
deelname. In dit Plan van Aanpak gaan we ervan uit dat Oegstgeest als derde partij 
meedoet, naast Leiden en Leiderdorp.

beleidsdocumenten
De vigerende beleidsdocumenten, benoemd in figuur 3.1, gelden in principe als 
beleidskader voor de verkenning. Alleen op basis van een degelijke onderbouwing 
wijken we af van beleid omschreven in deze documenten. In Leiderdorp 
speelt  bijvoorbeeld de uitbreiding van het Winkelhof, de verdere ontwikkeling 
van het W4-gebied, de verplaatsing van Vliko, het verminderen van overlast 
bij de bruggen over de Oude Rijn en de verdere uitwerking van de Meerlijn 
Noord / HOV Leiderdorp. In Leiden zijn het vergroten van de aantrekkelijkheid 
van de binnenstad, de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en het 
Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar belangrijke thema’s.

tijdshorizon
De onderzoeksperiode voor de effectenstudie is 2013-2030.

hoV-plannen zuid-holland noord
De realisatie van de HOV-plannen Zuid-Holland Noord is een gegeven. Volgens deze 
plannen gaat de nieuwe OV-concessie in 2022 in. Het plan resulteert in een nieuw 
OV-net voor Leiden en omgeving, met heeft consequenties voor de verkeerssituatie 
in de hele Leidse agglomeratie. Een gevolg is bijvoorbeeld dat in Leiden HOV-
bussen gaan rijden over het tracé Hooigracht-Langegracht. In combinatie met het 
bestaande autoverkeer over dit tracé leidt dit tot overbelasting van deze wegen. 
We bekijken de gevolgen van de HOV-plannen voor alle agglomeratiegemeenten.

economische agenda
Er wordt momenteel gewerkt aan een Economische Agenda voor de Leidse regio. De 
LAB071-verkenning zal nadrukkelijk niet de werkzaamheden uitvoeren die vallen 
onder het onderzoek voor de Economische Agenda.

Leidse binnenstad
Om de economische aantrekkelijkheid van de Leidse binnenstad te vergroten en de 
invoering van de HOV-plannen Zuid-Holland Noord mogelijk te maken, is uiterlijk in 
2022:
• In het kernwinkelcentrum en de zwerfmilieus alleen bestemmingsverkeer 

mogelijk.
• Binnen en op de singels een snelheidsbeperking voor 30 km/uur van kracht. 

Doorgaand verkeer beperken we binnen dit gebied.

afweging
Het streven is om het aantal vast te stellen beoordelingscriteria te beperken 
tot maximaal 8. Alle criteria moeten meetbaar en de bijbehorende effecten 
berekenbaar zijn.
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Beleid documenten

ruimte en 
economie

• Provincie Zuid-Holland structuurvisie
• Provincie Zuid-Holland detailhandelbeleid
• Holland Rijnland regionale kantorenstrategie
• Holland Rijnland beleid perifere detailhandelsvestigingen (pdv) (o.a. Baanderij, 

Lammenschans, Katwijk)
• Holland Rijnland regionale structuurvisie
• Holland Rijnland bedrijventerreinenstrategie
• Leidse regio economische agenda (wordt opgesteld, sep/okt 2013)
• Leiderdorp structuurvisie (in de maak)
• Leiderdorp gemeentelijk detailhandelsbeleid, toekomstvisie, woonvisie, economisch beleid
• Leiderdorp masterplan W4
• Leiderdorp centrumplan
• Leiden stad van ontdekkingen
• Leiden structuurvisie
• Leiden verder met de binnenstad
• Leiden kaderbesluit Ringweg Oost, ontsluiting Bio Science Park
• Leiden bestemmingsplannen, structuurvisie Oostvlietpolder, beleidsregels parkeernormen, 

structuurvisie bedrijventerreinen, stationsgebied, Leiden Bio Science Park, 
• Leiden lokale aanpak leegstand kantoren, beleidskader winkelvoorzieningen, Leids 

actieplan stedelijke economie en arbeidsmarkt, programma binnenstad, strategisch kader 
bedrijfsterreinen

• Provincie Zuid-Holland aanpassing structuurvisie
• Leiderdorp gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan
• Leiderdorp gebiedsvisie Boterhuispolder, polder Achthoven
• Leiderdorp Vliko
• Leiden bestuurskrachtmonitor
• Leiden stadsanalyse: oostflank, westflank
• Leiden nota wonen
• Leiden ruimtelijke agenda
• Oegstgeest groenbeleidsplan
• Oegstgeest woonvisie

bereikbaarheid • Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar
• Programma Binnenstad
• Concessie OV
• Kaders uit Holland Rijnland (OV Visie, RVVP)
• Uitvoeringsplan IVVP (sinds sep 2012)
• Toekomstvisies van Leiderdorp en Oegstgeest
• Oegstgeest: structuurvisie, fietsnota
• Provincie Zuid-Holland Verkeer- & Vervoerplan
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu mobiliteitsaanpak

participatie en 
communicatie

• Inspraak- en participatieverordening Leiden
• IBO-protocol Leiderdorp
• IBO-protocol Oegstgeest

 U Figuur 3.1: Beleidsdocumenten
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Verkeersmodelberekeningen
Voor verkeersmodelberekeningen maken we gebruik van het beschikbare statische 
verkeersmodel RVMK 2.2 van Holland Rijnland. Zodra er een geactualiseerd 
model (RVMK 3.0) beschikbaar komt, zal hierop worden overgegaan. Voor 
het studiegebied, de Leidse agglomeratie, nemen we een uitsnede uit het 
verkeersmodel van Holland Rijnland. Van deze uitsnede wordt een dynamisch 
model gebouwd, waardoor we noodzakelijk betrouwbaardere informatie verkrijgen. 
Tevens wordt een herkomst-bestemmingsonderzoek uitgevoerd.

ambtelijke betrokkenheid
Iedere gemeente afzonderlijk organiseert zelf de eigen interne ambtelijke 
betrokkenheid en inbreng. Leiden formeert hiertoe een ambtelijke 
begeleidingsgroep.

financiën
De uitgangspunten rond de financiële middelen beschikbaar voor de 
voorkeursoplossing, zijn:
• Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie 

is budget beschikbaar van Leiden en Leiderdorp en mogelijk ook van de 
gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude, de provincie Zuid-Holland, Holland 
Rijnland en het ministerie van I&M.

• Het beschikbare budget van Leiden (RWO-gelden) bedraagt € 159 miljoen.
• Indien investeringen van het gewenste / noodzakelijke maatregelenpakket voor 

de bereikbaarheid van de agglomeratie het beschikbare budget te boven gaan, 
zal een prioritering / meerjarenplan worden opgesteld.

De bestuursopdracht geeft reeds mee dat Leiden de externe out-of-pocket kosten 
van de verkenning betaalt en de gemeenten voldoende ambtelijke capaciteit om 
niet beschikbaar stellen.

 Z Foto: Posad Spatial Strategies
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 U Figuur 4.1: Planning, belangrijkste producten en overleggen

2012 2013

jan

Afzonderlijke college- en 
raadsbesluiten

Gezamelijk college- en 
raadsbesluit

Gezamelijk college- en 
raadsbesluit

feb mrt apr mei jun jul aug sep oktdec

Stap 1
Opstart

Stap 3
Criteria

Stap 6
Voorkeur

Bestuurlijke 
overeenkomst

Stuurgroep

Breed bestuurlijk overleg

Werksessies raadsleden

AggloLAB-participatie

Reactietraject

Plan van 
Aanpak

Effectenrapport:
effecten van oplossingsrichtingen

Ambitiedocument:
probleem, ambities en criteria

Memo:
keuze 

voorkeurs-
alternatief

Schetsboek:
oplossingen, 
no-regret-

maatregelen

Stap 7
Afspraken

Stap 4
Oplossingen

Stap 5
Effectenonderzoek

Stap 2
Probleem/ambities

4.1 stappen en tijdspad
De bestuursopdracht omschrijft de te doorlopen stappen en planning. We hanteren 
de volgende stappen: (1) Opstart, (2) Probleem en ambities, (3) Criteria, (4) 
Oplossingsrichtingen, (5) Effectenonderzoek, (6) Voorkeursoplossing en (7) 
Afspraken.

De onderstaande figuur 4.1 geeft inzicht in de planning, belangrijkste producten, 
overleg (zie ook hoofdstuk 6) en voorgenomen besluitvorming door de 
gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten.

In figuur 4.2 geven we een omschrijving van de activiteiten in de stappen. Figuur 
4.3 geeft de producten en besluiten per stap.

4.2 besluitvorming
De besluitvorming door de B&W-colleges en gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp 
en Oegstgeest willen we indien mogelijk gezamenlijk laten plaatsvinden. We 
voorzien drie besluitvormingsmomenten:
• Januari/februari: Vaststellen van het Plan van Aanpak en de aanpak van 

de participatie. Bij dit eerste besluitvormingsmoment is een gezamenlijke 
besluitvorming niet mogelijk, omdat de besturen afwekende besluiten 
nemen. Zo zal alleen Leiden een besluit nemen over de financiering van deze 
verkenning.

• April/mei: Vaststellen van ambities en afwegingscriteria om oplossingsrichtingen 
te kunnen beoordelen. We streven ernaar dat de besturen dit besluit 
gezamenlijk nemen.

• Oktober/november: Vaststellen van de afspraken. Ook hier zien we graag een 
gezamenlijk besluit.

4.3 stappenplan
Een uitgeschreven stappenplan is opgenomen in bijlage 2.
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stap omschrijving

1 opstart In stap 1 omschrijven we de aanpak en organisatie in een Plan van Aanpak en startnotitie Participatie. 
Ook benaderen we de overheidspartners en vragen we om mee te doen in de verkenning. Het Plan van 
Aanpak bieden we ter vaststelling aan bij de colleges en gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. 
Eventueel later ook aan het college en de raad van Oegstgeest.

2 Probleem 
en ambities

In stap 2 formuleren we ruimtelijk-economische ambities voor de Leidse agglomeratie en worden de 
knelpunten op het wegennet, nu en in 2030, in kaart gebracht. Ook worden de leerpunten uit het 
proces rondom de Ringweg Oost geïnventariseerd. Op basis van de knelpunten en ambities werken we 
de probleemdefinitie uit. De uitgangspunten rond groeicijfers en ontwikkelingen stellen de gemeenten 
samen op. Bij het formuleren van de ambities betrekken we de Raadsleden van de drie gemeenten. De 
ambities worden ter vaststelling aan de Stuurgroep aangeboden. 

3 criteria Op basis van het onderzoek uit de vorige stap komen we in stap 3 tot de opzet van het afwegingsmodel. 
Aan de hand van thema’s formuleren we meetbare criteria en geven daarbij aan hoe we effecten gaan 
berekenen en toetsen aan de hand van de criteria. Het probleem, de ambities en de criteria worden 
opgenomen in een Ambitiedocument. Dit document laten we vaststellen door de stuurgroep, colleges en 
raden.

4 oplossings-
richtingen

In stap 4 bedenken we samen met partners kansrijke oplossingsrichtingen om de ambities te realiseren 
en knelpunten op te lossen. Door middel van trechtering en een eerste toets aan de criteria beperken 
we het aantal te onderzoeken alternatieven. Ook stellen we vast over welke maatregelen er al 
overeenstemming is, de zogenaamde no-regret-maatregelen. In een schetsboek omschrijven we de te 
onderzoeken alternatieven en no-regret-maatregelen. Dit rapport wordt ter vaststelling aangeboden aan 
de stuurgroep.

5 effecten-
onderzoek

In stap 5 worden de effecten van de oplossingsrichtingen onderzocht aan de hand van de vastgestelde 
criteria. De resultaten van dit onderzoek nemen we op in een rapport. Ook dit rapport stelt de 
stuurgroep vast. In dit rapport staat hoe de oplossingen scoren op de verschillende criteria.

6 Voorkeurs-
oplossing

De voorkeursoplossing wordt in stap 6 door de stuurgroep vastgesteld, op basis van een eindrapport en 
een ambtelijk advies.

7 afspraken De afspraken omtrent de voorkeursoplossing leggen we vast in een bestuurlijke overeenkomst. De 
bedoeling is dat de vier colleges en de raden de overeenkomst vaststellen.

 U Figuur 4.2: Omschrijving van activiteiten per stap
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stap

producten besluiten en informeren

inhoud stuurgroep colleges raden

1 opstart Plan van Aanpak
Startnotitie 
participatie

College- en 
Raadsvoorstel, 
afzonderlijk

Vaststellen PvA Vaststellen PvA en 
raadsvoorstellen

Vaststellen PvA en 
raadsvoorstellen

2 Probleem 
en ambities

Memo probleem en 
ambities

- Vaststellen 
document

- -

3 criteria Ambitiedocument College- en 
Raadsvoorstel, 
gezamenlijk

Vaststellen 
ambitiedocument

Vaststellen 
ambitiedocument

Vaststellen 
ambitiedocument

4 oplossings-
richtingen

Schetsboek
No-regret-
maatregelen

- Vaststellen 
schetsboek en no-
regret-maatregelen

- -

5 effecten-
onderzoek

Effectenrapport - Vaststellen rapport - -

6 Voorkeurs-
oplossing

Memo keuze 
voorkeursoplossing

- Vaststellen memo - -

7 afspraken Bestuurlijke 
overeenkomst

College- en 
Raadsvoorstel, 
gezamenlijk

Vaststellen 
overeenkomst

Vaststellen 
raadsvoorstel en 
overeenkomst

Vaststellen 
raadsvoorstel 
en overeenkomst

 U Figuur 4.3: Omschrijving van producten en besluiten per stap

 Z Foto: Grafisch Productie Centrum
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participatie en 
communicatie: 
betrekken Van stakeholders

5.
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5.1 stakeholders
We onderscheiden de volgende belangrijkste doelgroepen:

leiden, leiderdorp en oegstgeest
Onder de college- en raadsleden van de drie betrokken gemeenten dient een breed 
draagvlak te ontstaan voor de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting. De politiek 
willen we daartoe stevig bij het keuzeproces betrekken. De ambtenaren voeren de 
verkenning zelf uit, waardoor betrokkenheid bij deze subgroep is gewaarborgd.

overheidspartners
De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude, regio Holland Rijnland en de provincie 
Zuid-Holland betrekken we bij de verkenning. Het ministerie van I&M op dit 
moment nog niet, vanwege het kleinere belang dat het ministerie heeft bij deze 
verkenning.

De provincie Zuid-Holland heeft binnen de overheidspartners een expliciet belang 
bij goede afstemming met de verkenning. De provincie investeert namelijk 
miljoenen in onder meer de verbetering van het regionale openbaar vervoer 
en de Rijnlandroute. In dat kader rekenen we de effecten van de beoogde 
oplossingen(en). Uit deze verkenning op de reeds lopende projecten door. 
Daarnaast kijken we naar het effect van de oplossing(en) op de bovenregionale 
verkeersdoorstroming.

belanghebbenden
De bestuursopdracht geeft nadrukkelijk mee dat we bewoners, 
belangenorganisaties en ondernemers betrekken. Deze groep noemen we de 
belanghebbenden en omvat met name:
• Ondernemers: betrokken individuele ondernemers, Kamer van Koophandel, BV 

Leiden, LOV en Koepel Leidse Regio
• Reizigers: betrokken individuele reizigers, ROVER, ANWB, Fietsersbond
• Bewoners: betrokken individuele bewoners en bewonersverenigingen
• Woningcorporaties, vastgoedbeleggers
• Universiteit Leiden
• Maatschappelijke organisaties, zoals Stadslab

belangstellenden (het publiek)
Deze doelgroep betreft alle inwoners, ondernemers en verenigingen die interesse 
hebben in de voortgang van de verkenning en gevestigd zijn binnen de Leidse 
agglomeratie. Hen informeren we gedurende het proces over de voortgang van de 
verkenning.
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stap 

mate van participatie 

informeren raadplegen Adviseren coproduceren zelf beslissen 

1 opstart 

2 Probleem 
en 
ambities 

3 criteria 

4 oplossings-
richtingen 

5 effecten-
onderzoek 

6 Voorkeurs-
oplossing 

7 afspraken 

college- en gemeenteraadsleden 
van leiden, leiderdorp 
en oegstgeest

overheidspartners:
Voorschoten, zoeterwoude, 
provincie zuid-holland en 
holland rijnland, rws

belanghebbenden:
ondernemers, bewoners, 
universiteit, 
belangenverenigingen, ….

Belangstellenden

 U Figuur 5.1: Mate van participatie van stakeholders
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5.2 strategie
Figuren 5.1 en 5.2 geven inzicht in de strategie rond participatie en communicatie. 
De strategie omvat op hoofdlijnen:
• De ambtelijke organisaties van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest voeren de 

werkzaamheden uit. Zij maken voorstellen voor de ruimtelijk-economische 
ambities, en de criteria waaraan de oplossingen worden getoetst. Voor wat 
betreft het opstellen van de oplossingsrichtingen werken we nauw samen met 
de belanghebbenden en overheidspartners. Het effectenonderzoek en het 
afwegen van de oplossingsrichtingen voeren de gemeenten uit.

• De college- en raadsleden van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest nemen de 
besluiten. Zij besluiten over het Plan van Aanpak, het ambitiedocument en de 
bestuurlijke overeenkomst. Daarnaast vragen we de college- en raadsleden om 
in gezamenlijke werksessies mee te denken.

• Onze overheidspartners vragen we om te adviseren bij specifieke vragen en zij 
hebben daarnaast inbreng in het 3-maandelijks breed bestuurlijk overleg en 
ambtelijk voorbereidingsoverleg. Waar nodig informeren we de provincie nader 
over de effecten van de verkenning op reeds lopende infrastructuurprojecten 
en de bovenregionale verkeersdoorstroming.

• De belanghebbenden betrekken we zowel in raadplegende als in adviserende 
zin. We willen deze betrokkenheid op een andere manier organiseren dan 4 
à 5 jaar geleden in het kader van de Ringweg Oost. We willen daartoe samen 
met het Leidse Stadslab het initiatief nemen om op agglomeratieniveau een 
AggloLAB-platform in te richten. Via AggloLAB willen we de belanghebbenden 
raadplegen ten aanzien van stappen 2, 3 en 6. Daarnaast willen we AggloLAB 
inzetten als een discussieplatform, ideeënmachine, verbinder van partijen 
en katalysator van wat er in de samenleving speelt. Het formuleren van 
oplossingsrichtingen wordt in samenwerking met de belanghebbenden gedaan 
middels het AggloLAB (in de adviserende zin).

• Belangstellenden (het publiek) informeren we door middel van externe 
communicatie. We maken hiertoe gebruik van gemeenteberichten, het internet, 
social media en de pers. Daarnaast krijgt het publiek via het reactietraject de 
mogelijkheid om zijn zienswijzen kenbaar te maken.

5.3 agglolab
De wens is dat de belanghebbenden zichzelf organiseren en mengen, net als 
bij het Stadslab. Het Stadslab is een initiatief van betrokkenen (ondernemers, 
bewoners, etc.) binnen Leiden die samen de stad aantrekkelijker willen maken en 
daartoe ideeën aanreiken en acties ondernemen. De gemeente Leiden werkt bij de 
planvorming rond de Breestraat reeds samen met Stadslab.

Wezenlijk anders dan bij het project aan de Breestraat, is het hier de bedoeling 
om AggloLAB als een gezamenlijk platform van Stadslab en gemeenten in te 
richten. Het is aan de gemeenten om de ideeën en alternatieven aangedragen door 
AggloLAB wel of niet over te nemen in de verkenning. Door de beste elementen van 
de AggloLAB-ideeën over te nemen, zullen naar verwachting de resultaten van de 
verkenning sterker worden en meer draagvlak genieten. 

Daarnaast willen we de oplossingsrichtingen via een adviestraject met AggloLAB 
opstellen. De oplossingsrichtingen nemen we, mits passend binnen de gestelde 
kaders, mee in het effectenonderzoek. Daar waar de gemeenten besluiten 
een oplossingsrichting niet of anders door te rekenen, moet zij de reden nader 
beargumenteren. De adviserende participatievorm draagt bij aan de wens van 
de stuurgroep om deze doelgroep nauw te betrekken. Daarnaast zien we het 
als een kans om kennis en ervaring van buiten te benutten voor het oplossen 
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stap

Vormen van participatie

college- en 
raadsleden overheidspartners belanghebbenden

Belangstellenden 
(het publiek)

1 opstart meebeslissen
Vaststellen Plan van 
Aanpak in colleges 
en informeren van de 
raden

informeren
Door middel van 
gesprekken

informeren
Door middel van 
gemeenteberichten, website 
etc.

informeren
Door middel van 
gemeenteberichten, 
website etc.

2 Probleem 
en ambities 

meebeslissen
In een gezamenlijke 
werksessie in de vorm 
van een excursie 
worden het probleem 
en de ambities 
besproken
Vaststellen van het 
ambitiedocument 
in colleges en 
gezamenlijke 
raadsbijeenkomst

adViseren
Door middel van 
deelname in breed 
bestuurlijk overleg. 

raadplegen
Door middel van AggloLAB-
sessies en mogelijk via een 
interactief internetplatform3 criteria

4 oplossings-
richtingen

raadplegen
In een gezamenlijke 
werksessie worden 
keuzes rond 
oplossingsrichtingen en 
doorgenomen

adViseren
Door middel van AggloLAB-
sessies en mogelijk via een 
interactief internetplatform

5 effecten-
onderzoek

informeren informeren

6 voorkeurs-
oplossing

adViseren
Door middel van 
deelname in breed 
bestuurlijk overleg 

raadplegen
Door middel van een kort 
reactietraject waarin 
men de mogelijkheid 
heeft te reageren op de 
voorkeursoplossing 

raadplegen
Door middel van een 
kort reactietraject 
waarin men de 
mogelijkheid heeft 
te reageren op de 
voorkeursoplossing 

7 afspraken meebeslissen
Vaststellen van de 
bestuursovereenkomst 
in colleges en 
een gezamenlijke 
raadsbijeenkomst

informeren
Door middel van 
gemeenteberichten, website 
etc.

informeren
Door middel van 
gemeenteberichten, 
website etc.

 U Figuur 5.2: Vormen van participatie
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van voorliggend probleem. Om het adviestraject in goede banen te leiden is het 
essentieel dat de gemeenten voorafgaand aan de participatie de kaders en de vraag 
helder formuleren.

5.4 reactietraject
AggloLAB is een nieuwe wijze van participeren met de omgeving. Dit platform 
draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de verkenning en aan een 
optimalisatie van het resultaat.

Aan het eind van het verkenningsproces laten we de resultaten van de verkenning, 
die gelden als een nieuw beleidskader, in de gemeenteraden vaststellen. Ter 
voorbereiding hierop is een traditionelere vorm van participatie noodzakelijk, 
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt zijn zienswijzen kenbaar te maken.

Daartoe organiseren we het reactietraject. De colleges van B&W geven de 
voorkeursoplossing, tezamen met de afweging van de overige door AggloLAB 
opgeleverde oplossingsrichtingen, vrij voor reacties van het publiek en 
belanghebbenden. De binnengekomen zienswijzen verwerken we in een nota van 
beantwoording. De eventueel gewijzigde voorkeursoplossing leggen we samen met 
de nota van beantwoording ter vaststelling voor aan de gemeenteraden.

5.5 participatie- en communicatieplan
De aanpak van de participatie en communicatie werken we nader uit in een 
participatie- en communicatieplan, op basis van de hoofdlijnen uit dit hoofdstuk.

 Z Foto: Grafisch Productie Centrum
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organisatie: 
sturing en uitVoering Van de Verkenning

6.
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6.1 opzet van de projectorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit sturende en uitvoerende onderdelen. Sturend 
zijn de gemeenteraden, de colleges van B&W, de stuurgroep, het breed bestuurlijk 
overleg, de kerngroep en de voorbereidingsgroep. De uitvoeringsorganisatie 
bestaat uit een projectgroep, verschillende werkgroepen (Omgeving, Ruimte 
& economie en Bereikbaarheid) en ondersteunende adviesbureaus. Omdat de 
ambtelijke capaciteit van Oegstgeest beperkt is, doet Oegstgeest op meer afstand 
mee. In de praktijk betekent dit dat Oegstgeest volwaardig deelneemt in de 
sturingsorganisatie, maar dat de inbreng in de uitvoeringsorganisatie beperkter is.

Figuur 6.1 toont de projectorganisatie. Deze organisatie omschrijven we 
onderstaand nader.

 Z Figuur 6.1: Projectorganisatie
Gemeenteraden
Leiden, Leiderdorp, 

(Oegstgeest)

B&W colleges
Leiden, Leiderdorp, 

(Oegstgeest)

Stuurgroep
Leiden (vz), Leiderdorp, 

(Oegstgeest)

Gemeenteraadsleden

Externe partners

Overheidspartners

Omgevingsprojecten

Kerngroep
Leiden, Leiderdorp (vz), 

Oegstgeest, procesmanager 

Projectgroep
Procesmanager (vz), 
procescoördinator, 

coördinatoren werkgroepen

Werkgroep omgeving
Coördinator (Leiden), 

Leiderdorp, (Oegstgeest)

Werkgroep ruimte/economie
Coördinator (Leiden), Leiderdorp, 

(Oegstgeest)

Werkgroep bereikbaarheid
Coördinator (Leiden), 

Leiderdorp, (Oegstgeest)

Breed bestuurlijk overleg
uitbreiding stuurgroep met:
Voorschoten, Zoeterwoude,

Provincie ZH, Holland Rijnland

Voorbereidingsgroep
uitbreiding kerngroep met:
Voorschoten, Zoeterwoude,

Provincie ZH, Holland Rijnland

6.2 sturingsorganisatie
De sturingsdriehoek bestaat uit een bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk 
opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer. De stuurgroep vervult de rol van 
bestuurlijk opdrachtgever en de kerngroep de rol van ambtelijk opdrachtgever. De 
projectgroep is ambtelijk opdrachtnemer.

stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de wethouders Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ordening 
en Economische Zaken van Leiden (Robert Strijk, Pieter van Woensel) en Leiderdorp 
(Kees Wassenaar, Herbert Zilverentant). Tevens vragen we de wethouder Verkeer 
en Vervoer van Oegstgeest om deel te nemen in de stuurgroep. Robert Strijk treedt 
op als voorzitter. De stuurgroep komt maandelijks bijeen en zal aan het einde van 
iedere stap de tussenresultaten vaststellen en richting meegeven.

breed bestuurlijk overleg (bbo)
Ieder kwartaal organiseren we een breed bestuurlijk overleg (BBO), waarbij we de 
stuurgroep uitbreiden met deelnemers van Zoeterwoude, Voorschoten (wethouder 
Freddy Blommers), Holland Rijnland (dagelijks bestuurder Leendert de Lange) en 
de provincie Zuid-Holland (gedeputeerde Ingrid de Bondt). De rol van het breed 
bestuurlijk overleg is die van adviseur van de bestuurlijk opdrachtgever.
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overleg rol frequentie
taken en 
verantwoordelijkheid

Stuurgroep Bestuurlijk 
opdrachtgever

1 x per maand Richting geven, besluiten 
nemen 

Breed bestuurlijk 
overleg

Adviseur bestuurlijk 
opdrachtgever

1 x per kwartaal Richting geven, 
adviseren

Kerngroep Ambtelijk 
opdrachtgever

1 x per 2 weken Voorbereiden 
besluitvorming, 
aansturen 
opdrachtnemer, 
procesmanagement

Voorbereidingsgroep Adviseur ambtelijk 
opdrachtgever

1 x per kwartaal Voorbereiden breed 
bestuurlijk overleg 

 Z Figuur 6.2: Overlegvormen sturingsorganisatie

overleg deelnemers

Stuurgroep Leiden: Robert Strijk (vz), Pieter van Woensel
Leiderdorp: Kees Wassenaar, Herbert Zilverentant
Oegstgeest: nader te bepalen

Breed bestuurlijk overleg Uitbreiding stuurgroep met:
Provincie Zuid-Holland: Ingrid de Bondt
Holland Rijnland: Leendert de Lange
Voorschoten: Freddy Blommers
Zoeterwoude: nader te bepalen

Kerngroep Leiderdorp: Joke Boot (vz), vervanger: Arnoud Nierop
Leiden: Chris de Vor
Oegstgeest: Ronald de Waard
Procesmanager: Harold Lek

Voorbereidingsgroep Uitbreiding kerngroep met:
Provincie Zuid-Holland: nader te bepalen
Holland Rijnland: Erik Kiers
Voorschoten: nader te bepalen
Zoeterwoude: nader te bepalen

 Z Figuur 6.3: Deelnemers sturingsorganisatie

kerngroep
De ambtelijke kerngroep houdt zich bezig met het voorbereiden van de bestuurlijke 
besluitvorming en het aansturen van de projectgroep. De kerngroep bestaat uit 
Chris de Vor (Leiden) en Joke Boot (Leiderdorp) en Ronald de Waard (Oegstgeest). 
Joke Boot treedt op als voorzitter. De procesmanager ondersteunt de kerngroep en 
zal ook aan de kerngroepoverleggen deelnemen, evenals de procesondersteuner.

Voorbereidingsgroep (Vb-groep)
De ambtelijke voorbereidingsgroep bestaat uit de kerngroepleden, aangevuld met 
ambtelijke vertegenwoordigers van Zoeterwoude, Voorschoten, Holland Rijnland 
en de provincie Zuid-Holland. De rol van de voorbereidingsgroep is die van adviseur 
van de ambtelijk opdrachtgever. De voornaamste taak van de voorbereidingsgroep 
is het voorbereiden van het breed bestuurlijk overleg. 

Nadere informatie omtrent de opzet van en deelname in de overlegvormen is 
gegeven in figuren 6.2 en 6.3.
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6.3 uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie onderschrijven we onderstaand. Figuur 6.4 en 6.5 tonen 
de overlegvormen en deelnemers.

projectgroep
Leiden is de trekker van de verkenning en voert de opdracht in gezamenlijkheid 
met Leiderdorp uit. Oegstgeest vragen we om hieraan deel te nemen. Voor de 
uitvoering formeren de gemeenten een gezamenlijke projectgroep
onder leiding van een externe procesmanager die de uitvoeringsorganisatie 
aanstuurt, rapporteert aan de opdrachtgever en hierbij de belangen van alle 
betrokkenen evenwichtig meeneemt. In de projectgroep nemen deel: de 
procesmanager, een procescoördinator, de coördinatoren van de werkgroepen en 
de projectmedewerker. De taakverdeling binnen de projectgroep beschrijven we in 
figuur 6.6.

werkgroepen
We zetten drie thematische werkgroepen in. De werkgroep Omgeving verzorgt 
de externe communicatie en participatie, de werkgroep Ruimte en economie 
formuleert de ruimtelijk-economische ambities en de werkgroep Bereikbaarheid 
richt zich op verkeerskundige knelpunten en oplossingsrichtingen. Een 
werkgroepcoördinator begeleidt een werkgroep en heeft tevens zitting in de 
projectgroep. Leiden en Leiderdorp verzorgen een grotere ambtelijke inzet in de 
werkgroepen dan Oegstgeest.

De werkgroep Omgeving coördineert de communicatie en participatie, in nauwe 
samenwerking met Stadslab, de andere werkgroepen en de projectgroep. Een 
aparte werkgroep is nodig, zodat we borgen dat we de juiste aandacht geven aan 
het betrekken van de omgeving bij de verkenning.

De werkgroep Ruimte en economie focust zich in stap 2 en 3 op het duiden van 
hetprobleem en het formuleren van de ruimtelijk-economische ambities. Belangrijk 
hierbij is het denken in termen van economie en ruimtelijke ontwikkeling. 
Bereikbaarheid is een middel om de ruimtelijk-economische ambities te kunnen 
realiseren. Vanaf stap 4 voegen we deze werkgroep samen met de werkgroep 
Bereikbaarheid, om integraal oplossingen te onderzoeken.

De werkgroep Bereikbaarheid richt zich in stap 2 en 3 met name op 
het gebruiksklaar maken van het verkeersmodel en inzicht geven in 
bereikbaarheidsproblemen. Daartoe zorgen we ervoor dat de gemeenten afspraken 
maken over model-uitgangspunten en aan de hand van modelberekeningen 
knelpunten op het wegennet duiden. Vanaf stap 4 onderzoekt de werkgroep 
integraal de oplossingen en breiden we deze werkgroep uit met leden vanuit de 
werkgroep Ruimte en economie.

Adviesbureaus
Adviesbureaus zullen ondersteuning bieden bij het uitvoeren van ruimtelijk-
economisch onderzoek, het maken van verkeerskundige berekeningen, 
kostenramingen, effectenonderzoek, communicatie en eventuele 
ontwerpwerkzaamheden.

belanghebbenden
Links in het organogram in figuur 6.1 staan de belanghebbenden die we nauw 
bij de verkenning betrekken: de gemeenteraadsleden, externe partners, 
overheidspartners en omgevingsprojecten.
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overleg rol frequentie taken en verantwoordelijkheid

Projectgroep Ambtelijk 
opdrachtnemer

1 x per 2 weken Project- en procesmanagement, aansturen 
werkorganisatie, rapportages opstellen

Werkgroep 
Omgeving

Omgevingsmanager 1 x per week Externe communicatie, participatie, deelrapportages

Werkgroep
Ruimte/economie 

Beleidsadviseur ruimte 
en economie

1 x per week Ruimtelijk-economische ambities formuleren, meedenken 
criteria, deelrapportages

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Beleidsadviseur 
bereikbaarheid

1 x per week Knelpunten en oplossingsrichtingen formuleren, 
meedenken criteria, deelrapportages

overleg deelnemers

Projectgroep Procesmanagement: Harold Lek, Willemijn Simpson
Procescoördinatie: Harry Devilee
Coördinator Omgeving: Harold Lek
Coördinator Ruimte en economie: Henriëtte Noordhof
Coördinator Bereikbaarheid: Harry Devilee

Werkgroep 
Omgeving

Coördinator: Harold Lek en assistent-omgevingsmanager Christien 
Jordaan
Leiden: Annelies Witz, Hennie Castelein, Judith Mulder
Leiderdorp: Marjo Jansen
Oegstgeest: Wendy van Es, Nicole van Eeden

Werkgroep Ruimte 
en economie

Coördinator: Henriëtte Noordhof
Leiden: Jasmijn Bongers, Martin Verwoest
Leiderdorp: Gerbrand Kuipers, Frank van Dieten, Merijn Vroonhof
Oegstgeest: Laura Platte

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Coördinator: Harry Devilee
Leiden: Wieger Savenije, Ruud Boetekees
Leiderdorp: Denijs van Rooijen
Oegstgeest: Floor Vergunst, Alma de Jong

 Z Figuur 6.5: Deelnemers uitvoeringsorganisatie

 V Figuur 6.4: Overlegvormen uitvoeringsorganisatie
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 V Figuur 6.6: Taakverdeling projectgroep

functie taken en verantwoordelijkheden

Procesmanager Is als ambtelijk opdrachtnemer richting kern- en stuurgroep eindverantwoordelijk voor de verkenning
Richt zich sterk op de omgeving en besluitvorming
Stemt af met overheidspartners, externe partners en ambtelijke begeleidingsgroep
Draagt zorg voor voorbereiding van besluitvorming door kern- en stuurgroep
Stuurt de projectgroep aan
Is, met hulp van een assistent-omgevingsmanager, trekker van de werkgroep omgeving

Procescoördinator Is verantwoordelijk voor de projectinhoudelijke producten
Richt zich sterk op de uitvoering van de inhoudelijke werkzaamheden
Bewaakt de projectfinanciën, personele inzet en voortgang
Draagt zorg voor de inhuur van advies- en ingenieursbureaus
Is trekker van de werkgroep Bereikbaarheid
Draagt zorg voor een integratie van de inhoudelijke werkzaamheden van de werkgroepen Ruimte en 
economie, Bereikbaarheid en Omgeving
Opstellen van besluitvormingsdocumenten en rapportages (i.s.m. de projectmedewerker)

Projectmedewerker Verslaglegging
Organiseren van bijeenkomsten
Opstellen van besluitvormingsdocumenten en rapportages (i.s.m. de projectcoördinator)
Verzorgen van procedures rond besluitvorming van colleges en raden
Projectadministratie (financiën, archivering)

Coördinatoren 
werkgroepen

Aansturen en begeleiden van een werkgroep
Inhoudelijk verantwoordelijk voor de producten van een werkgroep
Draagt zorg voor overeenstemming tussen de betrokkenen

 Z Foto: Grafisch Productie Centrum
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kostenpost bedrag excl. btw

Algemeen

Procesmanagement                       139.500 

Vormgeving/kaarten                         40.000 

Drukwerk/opmaak                         45.000 

ruimte en economie

Ambitiedocument maken                         30.000 

bereikbaarheid

Update verkeersmodel                         30.000 

Verkeersmodelberekeningen                         35.000 

Effectenonderzoek                         50.000 

participatie en communicatie

Omgevingsmanagement                         63.630 

Zaalhuur etc.                         25.000 

Internet, social media, etc.                         15.000 

Subtotaal                       473.130 

Onvoorzien 10%                         47.313 

totaal                       520.443 

We maken onderscheid tussen externe out-of-pocket kosten en (kosten van) 
ambtelijke inzet.

externe out-of-pocket kosten
De externe out-of-pocket kosten schatten we in op € 520.000,- excl. BTW. Figuur 
7.1 geeft een specificatie van deze kosten. Deze kosten omvatten de inzet van 
extern procesmanagement, opmaak en drukwerk en de inzet van adviesbureaus 
voor het uitvoeren van verkeersmodelberekeningen en onderzoek.

De bestuursopdracht ging uit van € 400.000,- externe kosten op basis van een 
globale inschatting en inschatting van beschikbare ambtelijke capaciteit en 
expertise. Op basis van een nadere analyse schatten we de kosten nu € 120.000,- 
hoger in. Reden is de extra benodigde inzet rond relatief nieuwe vormen van 
participatie. Daarbij speelt ook dat deze inzet momenteel intern onvoldoende 
beschikbaar is. 

Indien de besluitvormingsprocedures rond het vaststellen van afspraken door de 
gemeenteraden doorlopen tot na 31 oktober 2013, zal dit leiden tot meerkosten.

ambtelijke inzet
Figuur 7.2 geeft een inschatting van de benodigde personele inzet per gemeente en 
discipline voor de periode 1 januari tot en met 31 oktober 2013. In verband met de 
omvang van de ambtelijke organisaties leveren Leiden en Leiderdorp een grotere 
ambtelijke inzet dan Oegstgeest.

 Z Figuur 7.1: Externe out-of-pocket kosten
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 U Figuur 7.2: Benodigde ambtelijke inzet

onderdeel gemiddeld aantal uren per week # weken totaal inzet

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Leiden Leiderdorp Oegstgeest

kerngroep

voorzitter 4 40 160
deelnemer 4 40 160
secretaris (projectmedewerker senior ) 6 40 240
ondersteuning

projectmedewerker junior 2 40 80

projectgroep

procescoördinator (projectmanager) 16 40 640
projectmedewerker senior 6 40 240
projectmedewerker junior 2 40 80
ondersteuning
planner 1 40 40
risicomanager 1 40 40
financieel controller 2 40 80
civieltechnisch projectcoördinator 2 40 80
civieltechnisch medewerker binnendienst 2 40 80
beleidsmedewerker RO 1 40 40
juridisch adviseur 2 40 80

werkgroep omgeving

projectmedewerker junior 2 40 80

communicatieadviseur Leiden 8 40 320
communicatieadviseur Leiderdorp 2,5 40 100
communicatieadviseur Oegstgeest 1 40
ondersteuning
bestuursadviseur Leiden 1 40 40
woordvoerder wethouder Leiden 1 40 40

werkgroep ruimte en economie

coödinator 8 40 320
stedenbouwkundig beleidsmedewerker 2 40 80
beleidsmedewerker economie Leiden 4 10 40
beleidsmedewerker stedenbouw Leiderdorp 2 40 80
beleidsmedewerker economie Leiderdorp 2 40 80
beleidsmedewerker economie Oegstgeest 2 40
ondersteuning
adviseur vastgoed 1 40 40

werkgroep bereikbaarheid

coördinator 16 40 640
verkeerskundig beleidsmedewerker 2 40 80
verkeerskundige berekeningen 2 40 80
beleidsmedewerker verkeer Leiderdorp 4 40 160
beleidsmedewerker verkeer Oegstgeest 4 40
ondersteuning
verkeerskundige beleidsondersteuning 1 40 40

totAAL 3680 580 pm
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Onderstaand geven we de voornaamste risico’s en bijbehorende maatregelen om de 
risico’s te beheersen. Gedurende de verkenning monitoren we de bestaande risico’s 
evenals het ontstaan van nieuwe risico’s.

 V Figuur 8.1: Risico’s en beheersmaatregelen

beheers-
aspect risico

beheersmaatregel

geld Kostenoverschrijding van deze verkenning door 
langere doorlooptijd en/of aanvullend onderzoek

Veel ambtelijke inzet op procescoördinatie binnen 
projectgroep

Uiteindelijk te kiezen maatregelenpakket past 
niet binnen budgetten

Als dit optreedt in overleg met de stuurgroep 
prioriteren en faseren

tijd Vertraging door moeizame besluitvorming door 
colleges en gemeenteraden

Al vroegtijdig werken aan draagvlak bij de college- en 
raadsleden door te betrekken bij formuleren van het op 
te lossen probleem

Te veel tijd nodig om probleem en ambities te 
formuleren. Hang naar nieuw onderzoek

Alleen uitgaan van bestaand onderzoek. Samenwerken 
met projectgroep Economische Agenda

Grote tijdsdruk, hetgeen ten koste gaan van 
zorgvuldigheid en kwaliteit

Indien nodig aanvullende uitgangspunten formuleren 
en voorleggen aan de stuurgroep. Goede interne 
kwaliteitscontrole. Indien noodzakelijk vragen om meer 
tijd aan stuurgroep.

kwaliteit De gehanteerde uitgangspunten voor de 
verkeersmodelberekeningen kloppen niet

Veel aandacht voor modeluitgangspunten in stap 2

Geen draagvlak bij de politiek voor de 
voorkeursoplossing

Werksessies met en besluiten door raden. 
Oplossingsrichtingen binnen AggloLAB, samen met 
partners in de agglomeratie, ontwikkelen.

Nut en noodzaak van oplossingen onvoldoende 
aangetoond

Stap 2 is gericht op nut en noodzaak. Het op te lossen 
probleem zeer goed onderbouwen.

Afstemming proces Economische Agenda en 
LAB071 verloopt niet goed en processen verstoren 
elkaar

Het regulier afstemmen van werkzaamheden tussen 
projectleiders. Samenwerken in stap 2. Deelnemen van 
de projectleider Economische Agenda in de werkgroep 
Ruimte en economie

Geen consensus verkrijgen over ambitiedocument Verschil in inzichten voorleggen aan de stuurgroep. 
Onderbouwd keuzes maken. Eventueel met scenario’s 
gaan werken rond de ambities.

organisatie Te weinig ambtelijke betrokkenheid van 
gemeenten

Betrekken in enthousiasmerende ateliers en AggloLAB-
sessies

Te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar Heldere afspraken over maken. Onderdeel van college- 
en raadsbesluiten

communicatie Niet voldoen aan (nieuwe) eisen van gemeenten 
rond participatie en communicatie

Toetsen aan Leidse verordening en Leiderdorpse IBO-
protocol

Verschil in betrokkenheid van Oegstgeest leidt tot 
onvoldoende draagvlak

Streven naar een collegebesluit in Oegstgeest op korte 
termijn 

Omgeving (bewoners, ondernemers) deelt nut en 
noodzaak niet

Omgeving betrekken in stap 2 door middel van 
AggloLAB-sessies.
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bijlage 1: bestuursopdracht

BESTUURSOPDRACHT

Onderwerp: Verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie
Aan: Colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp
Van: Robert Strijk, Pieter van Woensel (Leiden) en Kees Wassenaar, Herbert 

Zilverentant (Leiderdorp)
Datum: 27 november 2012
Versie: definitief

1. Algemeen

Aanleiding
De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van economische 
en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het noodzakelijk om te investeren in 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen en woongebieden. 

In het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid is er in het verleden gewerkt aan het project 
Ringweg Oost. Omdat in de Leidse gemeenteraad geen draagvlak meer is voor de aanleg van deze 
nieuwe weg via de Sumatrastraat heeft Leiden besloten dit plan niet verder uit te werken. Het eerdere 
plan om een tunnel tussen Leiden en Leiderdorp onder de Zijl aan te leggen kan in Leiderdorp niet op 
draagvlak rekenen. Het project is hierdoor in een impasse beland.

Dit is voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp de aanleiding geweest om het initiatief te nemen om 
de ruimtelijk-economische ambities en de bereikbaarheidsproblematiek van de Leidse agglomeratie 
opnieuw te beschouwen en de verkeerskundige mogelijkheden te gaan verkennen om deze ambities 
te realiseren. Het is duidelijk dat de verkeersinfrastructuur van de Leidse agglomeratie zich niet door 
gemeentegrenzen laat bepalen. Samenwerking is gewenst om de knelpunten op te lossen. 

De opdracht
De gezamenlijke colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp vragen de gemeentesecretarissen van 
beide gemeenten om op basis van het voorliggende document te komen tot breed gedragen 
bestuurlijke afspraken tussen Leiden en Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners over de 
ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie en infrastructurele maatregelen om deze 
ambities te kunnen realiseren. De colleges spreken af dat Leiden, als centrumstad van de Leidse 
agglomeratie, deze verkenning in gezamenlijkheid trekt.

Uiterlijk in de herfst van 2013 willen we tot de genoemde afspraken komen tussen de betrokken 
colleges van B&W. Vervolgens zullen we de afspraken ter vaststelling aanbieden aan de 
gemeenteraden. De uitdrukkelijke wens daarbij is dat het brede draagvlak zich vertaalt in een ruime 
meerderheid voor de afspraken onder de gemeenteraadsleden, zodat na de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen ook eventuele nieuwe coalities door kunnen gaan met het realiseren van 
de plannen.
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Bestuursopdracht verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie
Blad 2

2. Probleemdefinitie

Probleem
De noodzaak is groot om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de voor de Leidse agglomeratie 
belangrijke gebieden snel op orde te brengen. Verdere economische ontwikkeling van de regio komt
alleen op gang indien ondernemers en ontwikkelaars er vertrouwen in kunnen hebben dat 
ondernemingen bereikbaar zijn en dat de leefbaarheid in de woonomgeving toekomstvast is. Dit 
laatste is natuurlijk ook van groot belang voor de bewoners. De uitdaging is het vinden van de 
optimale balans tussen het goed bereikbaar maken van economische clusters en het maximaal 
leefbaar houden van de gemeenten. 

Ambities
Voor beide gemeenten zijn economische clusters en woongebieden belangrijk om bereikbaar te 
houden. In Leiden wordt de ontwikkeling van de binnenstad, het Bio Science Park en het 
Lammenschansgebied cruciaal geacht voor de ontwikkeling van Leiden als centrumstad. Voor de 
binnenstad van Leiden is het beleid gericht op het zodanig vrijmaken van capaciteit op het wegennet 
in het centrum dat het mogelijk wordt om openbaar vervoer, langzaam verkeer en 
bestemmingsverkeer de ruimte te geven. Voor het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in 
het centrum, moeten goede alternatieven worden geboden. 
Voor Leiderdorp is de ontwikkeling van de economische locaties Winkelhof, Baanderij en W4-gebied 
(Wooon, Ikea, zorgcluster) belangrijk. Daarnaast moet de bereikbaarheid en leefbaarheid van 
Leiderdorp als woongebied worden gewaarborgd.

Knelpunten
Het bestaande wegennet in de Leidse regio kent knelpunten. Zo is er in Leiden sprake van 
overbelasting van het Lammenschansplein en de Hoge Rijndijk. In Leiderdorp zijn de Engelendaal en 
de Persant Snoepweg bedoeld voor bestemmingsverkeer, maar zijn deze wegen nu overbelast 
doordat doorgaand verkeer ook van deze wegen gebruikmaakt. In Oegstgeest is de route 
Rijnsburgerweg – Leidsestraatweg – Geversstraat overbelast, omdat deze wordt gebruikt als 
doorgaande route vanuit Leiden naar de A44.

3. Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten hanteren we bij de verkenning:

1. De ruimtelijk-economische ambities zijn leidend. Economische clusters en woongebieden 
moeten in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar blijven. Gewenste economische 
ontwikkelingen moeten worden gefaciliteerd. Een goed inzicht in elkaars ambities is 
essentieel.

2. De ruimtelijk-economische ambities vertalen we in meetbare criteria voor bereikbaarheid en 
leefbaarheid, waaraan verkeerskundige oplossingen moeten voldoen. Daarna onderzoeken 
we pas oplossingen en de effecten daarvan. Het betreft hier bereikbaarheid per auto, maar 
ook per fiets en openbaar vervoer.

3. Er wordt al fors geïnvesteerd in de hoofdweginfrastructuur van de Leidse agglomeratie. Denk 
bijvoorbeeld aan de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan, de verbreding van de A4 en 
de voorbereiding van de aanleg van de Rijnlandroute. Het effect van deze projecten op het 
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verkeersbeeld maken we inzichtelijk. Om het rendement van deze investeringen te versterken 
richten we ons bij het zoeken naar verkeerskundige oplossingen met name op fysieke 
maatregelen ter versterking van de hoofdweginfrastructuur. Daarnaast zal nadrukkelijk 
worden gekeken naar mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten.

4. Leiden en Leiderdorp hebben Oegstgeest gevraagd om als derde partij deel te nemen aan de 
verkenning, omdat Oegstgeest voor een belangrijk deel binnen het studiegebied ligt (zie 
paragraaf 4). Oegstgeest staat positief tegenover deze verkenning. Aangezien het huidige 
college van B&W van Oegstgeest echter demissionair is, wordt een definitief besluit over 
deelname van Oegstgeest pas begin 2013 verwacht wanneer het nieuwe college in functie is. 
Voorschoten ligt in mindere mate in het studiegebied en Zoeterwoude nauwelijks. Wel willen
we ook Voorschoten, Zoeterwoude, de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland 
betrekken bij het onderzoek.

5. Beschikbaar voor de financiering van het infrastructurele maatregelenpakket is het resterende 
budget van de gemeente Leiden voor de Ringweg Oost. Het oorspronkelijke budget bedroeg
circa € 160 miljoen. In dit bedrag is een subsidie opgenomen van de provincie Zuid-Holland 
van circa € 27,5 miljoen, en een subsidie van het Rijk van circa € 11,9 miljoen voor de aanleg 
van een ongelijkvloerse kruising met het spoor op de Kanaalweg. Deze laatste subsidie kan 
alleen meegerekend worden als de Kanaalweg onderdeel uitmaakt van de oplossing.
Daarnaast is een deel van het budget bedoeld voor de reconstructie (inclusief groot 
onderhoud) van de overige delen van de Kanaalweg. De kosten van deze reconstructie zullen 
onttrokken worden aan het beschikbare budget. Tevens komen de historische plankosten ten 
laste van het budget. Door het opheffen van het BTW-compensatiefonds door het Rijk wordt 
mogelijk ook BTW in mindering gebracht.

4. De verkenning

Studie- en onderzoeksgebied
Bij de verkenning maken we onderscheid tussen een studie- en een onderzoeksgebied. De ruimtelijk-
economische ambities, meetbare criteria en infrastructurele maatregelen betrekken we op het 
studiegebied. Het studiegebied valt grotendeels binnen Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en voor 
een beperkt deel in Voorschoten. De effecten van maatregelen onderzoeken we breder binnen het 
onderzoeksgebied om ook inzicht te hebben in eventuele effecten buiten het studiegebied.
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Beleid
De volgende beleidsdocumenten worden als kader meegenomen:

- Visie ‘Leiden, Stad van ontdekkingen’, gemeente Leiden
- Structuurvisie ‘Verder met de binnenstad’, gemeente Leiden
- Toekomstvisie gemeente Leiderdorp
- Woonvisie gemeente Leiderdorp
- Detailhandelsbeleid Leiden Leiderdorp
- Kantorenstrategie Holland Rijnland
- Bereikbaar Leiden: nota van uitgangspunten voor de uitvoeringsprogramma’s, gemeente 

Leiden
- Kadernota Bereikbaarheid, gemeente Leiden
- IVVP en Uitvoeringsplan IVVP, gemeente Leiderdorp

5. De resultaten van de verkenning

De gevraagde resultaten zijn:

Tussenresultaten
De tussenresultaten van de voorliggende bestuursopdracht zijn:

- Inzicht in de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie.
- Inzicht in de hoofwegstructuur van de Leidse regio.
- Meetbare criteria, waaraan verkeerskundige oplossingen moeten voldoen. De criteria zijn een 

vertaling van de ambities en hebben minimaal betrekking op bereikbaarheid (reistijd, 
betrouwbaarheid) en leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit). 

- Inzicht in de huidige knelpunten op het wegennet binnen het studiegebied.
- Inzicht in verschillende mogelijke infrastructurele maatregelen.
- Aantoonbare nut en noodzaak van infrastructurele maatregelen.
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Eindresultaat
Het eindresultaat van de verkenning is een bestuursovereenkomst tussen de B&W-colleges van 
Leiden en Leiderdorp en eventuele andere overheidspartners met afspraken over de geformuleerde 
ruimtelijk-economische ambities en infrastructurele maatregelen. De bestuursovereenkomst wordt 
vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de betrokken gemeenteraden.

6. Proces en planning

Onderstaand beschrijven we het proces en de planning. Het proces is opgedeeld in stappen. Bij 
iedere stap geven we tussen haakjes de planning. Het proces en de planning werken we nader uit in 
stap 1, waarbij ook nadrukkelijk aandacht zal worden gegeven aan participatie en communicatie (zie 
ook paragraaf 8).

Stap 1: Opstart (november/december 2012)
Het vertalen van de bestuursopdracht in een uitgewerkt ambtelijk Plan van Aanpak. 

Stap 2: Definiëren ambities en knelpunten (januari/februari 2013)
We definiëren de ruimtelijk-economische ambities binnen de Leidse agglomeratie. Ook brengen we de 
huidige infrastructurele knelpunten in kaart. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de noodzaak van 
maatregelen.

Stap 3: Vaststellen criteria (maart 2013)
De ambities worden vertaald in meetbare criteria voor de beoordeling van infrastructurele 
maatregelen. Ook formuleren we uitgangspunten bij het zoeken naar oplossingen.

Stap 4: Bepalen oplossingsrichtingen en no-regret maatregelen (april 2013)
In deze stap inventariseren we oplossingsrichtingen. Ook wordt er een lijst opgesteld en vastgesteld 
van no-regret maatregelen die op korte termijn kunnen worden opgepakt en geen discussie kunnen 
opleveren.

Stap 5: Alternatieven onderzoeken (mei-augustus 2013)
In deze stap werken we de alternatieve oplossingsrichtingen uit in concrete infrastructurele
maatregelen. De alternatieven vergelijken we aan de hand van een onderzoek naar kosten en 
effecten, waarmee tevens inzicht wordt verkregen in het nut van de maatregelen. 

Stap 6: Een voorkeursalternatief kiezen (september 2013)
In deze stap worden de alternatieven op basis van alle informatie nog eens grondig vergeleken en 
wordt gekomen tot een bestuurlijke keuze voor een voorkeursalternatief.

Stap 7: Afspraken maken (oktober 2013)
Uiteindelijk leidt dit tot afspraken over de keuze, realisatie en financiering van het voorkeursalternatief. 
De afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst en vastgesteld door de colleges van 
Leiden en Leiderdorp en eventuele andere betrokken overheidspartners.

Na stap 7 is het de bedoeling om de bestuursovereenkomst te laten vaststellen door de betrokken 
gemeenteraden.
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Eindresultaat
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huidige infrastructurele knelpunten in kaart. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de noodzaak van 
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Stap 3: Vaststellen criteria (maart 2013)
De ambities worden vertaald in meetbare criteria voor de beoordeling van infrastructurele 
maatregelen. Ook formuleren we uitgangspunten bij het zoeken naar oplossingen.

Stap 4: Bepalen oplossingsrichtingen en no-regret maatregelen (april 2013)
In deze stap inventariseren we oplossingsrichtingen. Ook wordt er een lijst opgesteld en vastgesteld 
van no-regret maatregelen die op korte termijn kunnen worden opgepakt en geen discussie kunnen 
opleveren.

Stap 5: Alternatieven onderzoeken (mei-augustus 2013)
In deze stap werken we de alternatieve oplossingsrichtingen uit in concrete infrastructurele
maatregelen. De alternatieven vergelijken we aan de hand van een onderzoek naar kosten en 
effecten, waarmee tevens inzicht wordt verkregen in het nut van de maatregelen. 

Stap 6: Een voorkeursalternatief kiezen (september 2013)
In deze stap worden de alternatieven op basis van alle informatie nog eens grondig vergeleken en 
wordt gekomen tot een bestuurlijke keuze voor een voorkeursalternatief.

Stap 7: Afspraken maken (oktober 2013)
Uiteindelijk leidt dit tot afspraken over de keuze, realisatie en financiering van het voorkeursalternatief. 
De afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst en vastgesteld door de colleges van 
Leiden en Leiderdorp en eventuele andere betrokken overheidspartners.

Na stap 7 is het de bedoeling om de bestuursovereenkomst te laten vaststellen door de betrokken 
gemeenteraden.
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7. Organisatie

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de wethouders RO/EZ en V&V van Leiden (Strijk, Van Woensel) en 
Leiderdorp (Wassenaar, Zilverentant). Tevens worden de betrokken wethouders van Oegstgeest 
gevraagd om deel te nemen in de stuurgroep. Robert Strijk treedt op als voorzitter. De stuurgroep 
komt maandelijks bijeen en zal aan het einde van iedere stap de tussenresultaten vaststellen en 
richting meegeven.

Breed bestuurlijk overleg
Ieder kwartaal wordt er een breed bestuurlijk overleg georganiseerd, waarbij de stuurgroep wordt 
uitgebreid met deelnemers van Voorschoten, Zoeterwoude, Holland Rijnland en de provincie Zuid-
Holland.

Kerngroep
Een ambtelijke kerngroep treedt op als dagelijks ambtelijk opdrachtgever van de verkenning. De 
kerngroep bestaat uit Chris de Vor (Leiden) en Joke Boot (Leiderdorp). Daarnaast wordt een 
vertegenwoordiger van Oegstgeest gevraagd deel te nemen. Joke Boot treedt op als voorzitter. De 
procesmanager ondersteunt de kerngroep en zal ook aan de kerngroepoverleggen deelnemen.

Uitvoeringsorganisatie
Leiden is de trekker van de verkenning en voert de opdracht in gezamenlijkheid met Leiderdorp uit.
Ook Oegstgeest wordt gevraagd om hieraan deel te nemen. Ten behoeve van de uitvoering formeren 
de gemeenten een gezamenlijke projectgroep onder leiding van een procesmanager, die de belangen 
van alle betrokkenen evenwichtig meeneemt. Adviesbureaus zullen ondersteuning bieden bij het 
uitvoeren van ruimtelijk-economisch onderzoek, maken van verkeerskundige berekeningen,
kostenramingen, effectenonderzoek, communicatie en eventuele ontwerpwerkzaamheden.

8. Externe communicatie en participatie

Uitdrukkelijk is het de bedoeling om een breed draagvlak te creëren voor de resultaten van de 
verkenning bij bewoners, ondernemers, politiek en andere stakeholders. In de communicatieparagraaf 
van het Plan van Aanpak dat we in stap 2 opstellen, worden de externe communicatie en participatie 
nader uitgewerkt. 

Daarbij houden we het volgende aan:
- Volledige openheid over het te doorlopen proces rond de verkenning is belangrijk om een 

valse start te voorkomen. 
- De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp betrekken we nadrukkelijk bij de verkenning. 

Indien Oegstgeest ook deelneemt aan het proces, zal ook de gemeenteraad van Oegstgeest 
bij de verkenning betrokken worden. De betrokkenheid organiseren we aan de hand van 
gezamenlijke bijeenkomsten voor de raadsleden van de betrokken gemeenten.

- Leiden en Leiderdorp verzorgen de externe communicatie gezamenlijk; zo worden er 
gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd en gezamenlijke persberichten 
uitgedaan, zodat de belanghebbenden in de verschillende gemeenten allemaal dezelfde 
informatie ontvangen.
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- Ook bewoners, ondernemers en belangengroeperingen betrekken we nadrukkelijk bij de 
verkenning. In stap 2 tot en met stap 6 organiseren we de betrokkenheid, waarbij de mate en 
wijze van betrekken per stap kan verschillen. Met name in stap 3 en 4 vinden we participatie 
essentieel, om in gezamenlijkheid een goede basis te leggen voor de keuzes later in de 
verkenning.

Na het accorderen van deze bestuursopdracht in de beide colleges van B&W zullen de colleges in 
een gezamenlijk communicatiemoment de beide gemeenteraden en de pers informeren. Ook zal er 
een gezamenlijk persbericht uitgedaan worden.

9. Financiën en personele inzet

Out-of-pocket kosten
De kosten van de verkenning schatten we vooralsnog in op € 400.000,- excl. BTW (zie onderstaande 
raming). De onderverdeling van het budget over kostendragers kan nog bijgesteld worden bij de 
nadere uitwerking van deze bestuursopdracht in een Plan van Aanpak. Het voornemen is om deze
kosten te dekken vanuit het budget Ringweg Oost van de gemeente Leiden.

Inzet Kosten excl. BTW

Procesmanagement € 128.000,-
Ruimtelijk-economisch onderzoek € 30.000,-
Opzet semi-dynamisch verkeersmodel Leidse agglomeratie € 40.000,-
Verkeerskundige modelberekeningen € 35.000,-
Schetsontwerpen en kostenramingen € 60.000,-
Effecten bepalen: ruimtelijk-economisch, bereikbaarheid, leefbaarheid € 30.000,-
Communicatiewerkzaamheden € 40.000,-
Kaartmateriaal € 17.000,-
Onvoorzien/reserve € 20.000,-
Totaal € 400.000,-

Personele inzet
Leiden en Leiderdorp stellen voldoende personele inzet ter beschikking om deze opdracht te 
begeleiden en uit te voeren. 

10. Risico’s

De voornaamste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn:

Risico Beheersmaatregel

Te veel druk van Leiden op Leiderdorp om 
de verkenning snel uit te voeren

Doorlopen van een zorgvuldig proces met aandacht voor 
wederzijdse belangen, betrekken van een onafhankelijk 

procesmanager
Discussie verzandt in standpunten over 
oplossingsrichtingen 

Eerst een goed inzicht in elkaars ambities, vervolgens 
criteria benoemen en dan pas oplossingen onderzoeken

Geen breed draagvlak voor oplossingen, 
waardoor later projecten vastlopen

Betrekken raadsleden, zorgvuldige afweging vanuit 
ambities Leidse agglomeratie
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Na het accorderen van deze bestuursopdracht in de beide colleges van B&W zullen de colleges in 
een gezamenlijk communicatiemoment de beide gemeenteraden en de pers informeren. Ook zal er 
een gezamenlijk persbericht uitgedaan worden.

9. Financiën en personele inzet

Out-of-pocket kosten
De kosten van de verkenning schatten we vooralsnog in op € 400.000,- excl. BTW (zie onderstaande 
raming). De onderverdeling van het budget over kostendragers kan nog bijgesteld worden bij de 
nadere uitwerking van deze bestuursopdracht in een Plan van Aanpak. Het voornemen is om deze
kosten te dekken vanuit het budget Ringweg Oost van de gemeente Leiden.

Inzet Kosten excl. BTW

Procesmanagement € 128.000,-
Ruimtelijk-economisch onderzoek € 30.000,-
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Communicatiewerkzaamheden € 40.000,-
Kaartmateriaal € 17.000,-
Onvoorzien/reserve € 20.000,-
Totaal € 400.000,-

Personele inzet
Leiden en Leiderdorp stellen voldoende personele inzet ter beschikking om deze opdracht te 
begeleiden en uit te voeren. 

10. Risico’s

De voornaamste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn:

Risico Beheersmaatregel

Te veel druk van Leiden op Leiderdorp om 
de verkenning snel uit te voeren

Doorlopen van een zorgvuldig proces met aandacht voor 
wederzijdse belangen, betrekken van een onafhankelijk 

procesmanager
Discussie verzandt in standpunten over 
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Eerst een goed inzicht in elkaars ambities, vervolgens 
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Betrekken raadsleden, zorgvuldige afweging vanuit 
ambities Leidse agglomeratie

Bestuursopdracht verkenning bereikbaarheid Leidse agglomeratie
Blad 8

Overheidspartners voelen zich gepasseerd Meenemen van partners in het proces

Leidse raad en provincie Zuid-Holland 
trekken gelden terug i.v.m. bezuinigingen

Snelheid in het proces houden, laten zien dat samen op 
een goede manier naar oplossingen wordt gezocht

Minder geld door afschaffen BTW-
compensatiefonds

Leiden onderzoekt mogelijkheden om schade te beperken

11. Gevraagde beslissing

De colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp wordt gevraagd akkoord te gaan met de 
voorliggende bestuursopdracht.
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stappenplan 
deelproducten

stap 1: opstart

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen Plan van Aanpak
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen
Voorbereiden college- en raadsbesluiten

Vormgeving, kaartmateriaal

Werkgroep 
Omgeving

Meedenken in werksessies
Opstellen Startnotitie participatie, incl. 
stakeholdersanalyse

Werkgroep Ruimte 
en economie

Meedenken in werksessies -

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Meedenken in werksessies
Overleg over verkeersmodel

-

Stap Eindproducten (projectmanagement) Deelproducten (werkgroepen)

Inhoud Besluitvorming 
College/Raad

Ruimte en economie Bereikbaarheid Omgeving

1 Opstart Plan van Aanpak College en 
Raadsvoorstel
afzonderlijk

- - Startnotitie participatie, incl. 
stakeholdersanalyse

2 Probleem en 
ambities

Rapportage:
-Probleem
-Beleidskader
-Ambities

- Rapportage:
-Probleem
-Beleidskader
-Ambities
-Kaart ruimtelijk-
economische gebieden 
en bereikbaarheids-
prof ielen

Rapportage: 
-Uitgangspunten 
verkeersberekeningen,
-Beleidskader
-Knelpunten 2013 en 2030

Afspraken over AggloLAB

3 Criteria Ambitiedocument College en 
Raadsvoorstel, 
gezamenlijk

Rapportage:
-Criteria leefbaarheid en 
bereikbaarheid

Rapportage:
-Verkeersberekeningen
-Check/aanscherpen 
criteria

Verslagen gezamenlijke 
raadsbijeenkomst
Verslagen AggloLAB-
sessies

4 Oplossings-
richtingen

Schetsboek
Memo no-regret-
maatregelen

- Onderdelen schetsboek:
Oplossingsrichtingen, scenario’s

5 Ef fecten-
onderzoek

Memo
Samenvatting 
ef fecten

- Onderzoeksrapport :
Ef fecten van alternatieven

6 voorkeurs-
oplossing

Memo keuze 
voorkeursoplossing

- Rapportage: 
Afweging van alternatieven

7 Afspraken Bestuurlijke 
overeenkomst

College en 
Raadsvoorstel, 
gezamenlijk

Input bestuurlijke overeenkomst gemeenteberichten
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stap 2: probleem en ambities

stap 3: criteria

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen Ambitiedocument
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen
Voorbereiden besluitvorming colleges en 
raden

Vormgeving, kaartmateriaal

Werkgroep 
Omgeving

Organiseren bijeenkomst AggloLAB
Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers

AggloLAB-sessies organiseren

Werkgroep Ruimte 
en economie

Opstellen criteria
Vertalen criteria in verkeerskundige termen

Onderbouwend onderzoek

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Begeleiden berekeningen
Check criteria
Opstellen criteria

Verkeersmodelberekeningen

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen rapportages
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen

Vormgeving, kaartmateriaal

Werkgroep 
Omgeving

Opstart AggloLAB, afspraken met Stabslab
Organiseren bijeenkomst Raadsleden
Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers
Analyse en leerpunten proces RwO

-

Werkgroep Ruimte 
en economie

Inventarisatie beleidskaders
Destilleren ambities en problemen (zowel 
vanuit ambtelijke organisatie als omgeving)
Begeleiden extern bureau
Analyse en leerpunten proces RwO

Ambitie formulieren op basis van beleidskaders
Kaartmateriaal maken
Bereikbaarheidsprof ielen opstellen

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Verzamelen gegevens
Opstellen rapportage
Afstemming rond verkeersmodel
Analyse en leerpunten proces RwO

Herkomst-bestemmingsonderzoek



stap 4: oplossingsrichtingen 
en no-regret-maatregelen

stap 5: alternatieVen onderzoeken

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen memo no-regret-maatregelen
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen
Deelname AggloLAB-sessies

-

Werkgroep 
Omgeving

Organiseren bijeenkomst AggloLAB
Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers

AggloLAB-sessies organiseren

Werkgroep Ruimte 
en economie Begeleiden opstellen rapportage

Deelname AggloLAB-sessies
Uitvraag ef fectenonderzoek voorbereiden

Schetsboek maken

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen samenvattend memo 
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen

-

Werkgroep 
Omgeving

Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers

-

Werkgroep Ruimte 
en economie Begeleiden opstellen rapportage Effectenonderzoek

Werkgroep 
Bereikbaarheid
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stap 7: bestuurlijke afspraken

stap 6: Voorkeursoplossing

bijlage 2: stappenplan

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen keuzememo 
Gesprekken met overheidspartners
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen

-

Werkgroep 
Omgeving

Reactietraject
Sessie raadsleden organiseren
Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers

-

Werkgroep Ruimte 
en economie

Begeleiden opstellen rapportage Rapportage afweging

Werkgroep 
Bereikbaarheid

Groep Werkzaamheden door groepsleden Werkzaamheden door externen

Projectgroep Opstellen bestuursovereenkomst
Voorbereiden kern- en stuurgroep, BBO en 
voorbereidingsgroep, ambtelijke 
begeleidingsgroep
Opstellen verslagen
Voorbereiden besluitvorming colleges en 
raden

-

Werkgroep 
Omgeving

Organiseren bijeenkomst AggloLAB
Maken nieuwsberichten
Begeleiden pers

-

Werkgroep Ruimte 
en economie

Input bestuursovereenkomst -

Werkgroep 
Bereikbaarheid
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 2013 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 18-01-2013 

Onderwerp:  Verkenning bereikbaarheid 

Leidse agglomeratie 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2013i00176 d.d. 18 januari 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 5 maart 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

Het participatieproces inclusief de mate en vorm van participatie per doelgroep en stap zoals 

beschreven in figuur 5.1 en 5.2 van het Plan van Aanpak Verkenning LAB071 vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 18-01-2013 

Onderwerp: Verkenning Bereikbaarheid 

Leidse agglomeratie   

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het participatieproces inclusief de mate en vorm van participatie per doelgroep en stap 

zoals beschreven in figuur 5.1 en 5.2 van het Plan van Aanpak Verkenning LAB071 

vast te stellen.  

 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 27 november 2012 hebben de colleges van Leiderdorp en Leiden hun ambtelijke 

organisaties de opdracht gegeven om te starten met een verkenning van de 

bereikbaarheid in de Leidse agglomeratie. De inzet van de bestuursopdracht is te komen 

tot breed gedragen afspraken tussen Leiden en Leiderdorp en eventuele andere 

overheidspartners  over de ruimtelijk-economische ambities  van de Leidse agglomeratie 

en infrastructurele maatregelen om deze ambities te kunnen realiseren. Voor Leiderdorp 

liggen hier kansen om eigen ambities op ruimtelijk-economisch gebied te realiseren (voor 

bijv Wooon/zorgcluster/Vierzicht, Bospoort, Winkelhof, Baanderij) en om bestaande 

verkeersknelpunten (zoals afwikkelen van verkeer van en naar Leiden, de A4 en de 

verschillende publiekstrekkers) aan te pakken.  Bekende knelpunten in Leiderdorp zijn de 

Engelendaal en de Persant Snoepweg. Beide wegen zijn bedoeld voor 

bestemmingsverkeer, maar worden nu nog teveel belast doordat doorgaand verkeer ook 

van deze wegen gebruik maakt. In het licht van het coalitieakkoord om het verkeer zoveel 

mogelijk buiten Leiderdorp om te geleiden, zijn er kansen voor de Oude Spoorbaan. 

 

Afgesproken is dat Leiden als centrumstad van de Leidse agglomeratie de verkenning 

hiervoor in gezamenlijkheid trekt. Oegstgeest is als derde partij gevraagd deel te nemen 

aan de verkenning. Het college van Oegstgeest zal naar verwachting daar binnenkort een 
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besluit over nemen. U bent over de verkenning per brief van 27 november 2012 en in de 

gezamenlijke bijeenkomst met de raad van Leiden op 6 februari jl. nader geïnformeerd. De 

bestuursopdracht is op 29 november 2012 ter kennisneming aan u aangeboden via het 

Raads Informatie Systeem. 

 

Voor de uitvoering van de verkenning is het bijgevoegde Plan van Aanpak Verkenning LAB 

071 opgesteld. LAB071 staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar en 071 voor het 

betrokken gebied. Het Plan van Aanpak is door de colleges van Leiderdorp en Leiden 

vastgesteld. De raad van Leiden zal dit plan in maart vaststellen. Dit Plan van Aanpak 

vormt het kader voor de werkzaamheden van de ambtelijke organisaties. In het Plan van 

Aanpak is de vastgestelde bestuursopdracht verder uitgewerkt. Zo zijn het probleem, de 

uitgangspunten, de stappen, de organisatie, de financiën en de risico’s benoemd.  

 

Ook de participatie van stakeholders gedurende de verschillende stappen in het proces is 

nader omschreven. In hoofdstuk 5 worden de relevante doelgroepen onderscheiden: 

♦ de college en raadsleden van de betrokken gemeenten 

♦ overheidspartners ( Zoeterwoude, Voorschoten, provincie, Holland Rijnland, RWS) 

♦ belanghebbenden (ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties etc) 

♦ belangstellenden (het publiek) 

Vervolgens is in figuur 5.1 per doelgroep en stap in het proces de mate van participatie 

aangegeven; in figuur 5.2 is ook de vorm van participatie omschreven. Op basis van 

hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak is het participatieproces uitgewerkt in het 

Startdocument participatieproces LAB071 en een IBO-vragenboom.  

 

De raadsleden van de betrokken gemeenten worden actief betrokken in het proces door 

werksessies. De raden zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het Ambitiedocument ( 

maart/april) en de bestuursafspraken (oktober/november).   De raden van Leiderdorp en 

Leiden besluiten afzonderlijk; zij  doen dat  op basis van een gelijkluidend voorstel en niet in 

een gezamenlijke bijeenkomst.  (zie gewijzigde bijlage 3 naar aanleiding van 

commissiebehandeling; het Plan van Aanpak is door beide colleges vastgesteld en kan niet 

eenzijdig gewijzigd worden ) 
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Omdat u overeenkomstig het Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) bevoegd bent 

het participatieproces en –niveau te bepalen wordt dit voorstel ter besluitvorming aan u 

voorgelegd.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 

economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 

noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen 

en woongebieden. In het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid is lange tijd 

gewerkt aan het project Ringweg Oost. Omdat in de Leidse raad in september 2012 geen 

draagvlak meer bestond voor de aanleg van de Ringweg Oost via de Sumatrastraat heeft 

Leiden besloten dit plan niet verder uit te werken. Het eerdere plan om een tunnel tussen 

Leiden en Leiderdorp onder de Zijl aan te leggen had geen draagvlak in uw raad. Daarmee 

is het project in een impasse beland.  

 

Het college van Leiden heeft met ons contact gezocht om in gesprek te gaan over de 

ontstane situatie. Naar aanleiding daarvan is het voorstel om gezamenlijk het initiatief te 

nemen om de ruimtelijk economische ambities en de bereikbaarheidsproblematiek 

opnieuw te beschouwen en de verkeerskundige mogelijkheden te verkennen om deze 

ambities te realiseren. De verkeersinfrastructuur van de Leidse agglomeratie laat zich 

immers niet door gemeentegrenzen bepalen. Samenwerking is gewenst om de knelpunten 

op te lossen.   

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Ruimtelijke Ordening & Economie, Verkeer en regionale samenwerking 

 

2 Beoogd effect 

Het doel van de participatie is tweeledig: 

1. Begrip krijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de daaraan ten grondslag 

liggende ambities en knelpunten. 

2. Komen tot een hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere 

bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Wij verwachten dat de participatie 

bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de oplossingen, omdat we hiervoor gebruik 

maken van de aanwezige deskundigheid en creativiteit van de participanten.  
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3 Argumenten 

Het participatietraject en -niveau is passend en uitvoerbaar 

Bij het bepalen van het participatietraject en -niveau is uitgegaan van de uitgangspunten 

van de bestuursopdracht om beide raden en bewoners, ondernemers en 

belangengroeperingen nadrukkelijk te betrekken bij de verkenning. Ook is in de opdracht 

aangegeven dat andere overheden worden betrokken bij het onderzoek.  

Daarnaast zijn het IBO protocol van Leiderdorp en de Participatie- en inspraakverordening 

2012 van Leiden leidend geweest bij het bepalen van de strategie (zie paragraaf 5.2)  

 

Dit participatievoorstel komt tegemoet aan de belangen en rollen van de stakeholders in de 

verschillende stappen van het traject. De stappen Probleem en ambities, Criteria (met als 

resultaat het Ambitiedocument; vastgesteld op basis van algemeen belang) en 

Effectenonderzoek (vaststellen van onderzoeksresultaten) behoren tot de rol en taak van 

de betrokken gemeenten. Wel kunnen andere overheden over het ambitiedocument 

adviseren en worden belanghebbenden geraadpleegd; over het effectenonderzoek worden 

zij geïnformeerd.  

 

Het zwaartepunt van de participatie ligt voor de belanghebbenden bij het formuleren van 

oplossingsrichtingen. In deze stap hebben zij (ondernemers, bewoners, maatschappelijke 

organisaties etc) door middel van het AggloLAB een adviserende rol. In dit AggloLAB 

organiseren zij zichzelf en kunnen zij gezamenlijk binnen de gestelde kaders oplossingen 

bedenken. In deze fase zijn namelijk verschillende oplossingen denkbaar; daarbij kunnen 

de denkkracht, kennis, creativiteit  en de belangen van de deelnemers goed tot hun recht 

komen.  

Over de voorkeursoplossing worden belanghebbenden, de raden en belangstellenden 

geraadpleegd (reactietraject). Daarmee vindt nog een “toetsing” van de 

voorkeursoplossing door alle betrokken partijen plaats. Belangstellenden worden 

gedurende de eerste stappen en de laatste geïnformeerd.   

De raden van de gemeenten beslissen uiteindelijk afzonderlijk over de bestuursafspraken 

(oktober/november 2013).  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Draagvlak is geen garantie 
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De kans bestaat dat onder bepaalde groepen uiteindelijk toch geen draagvlak bestaat voor 

de gekozen oplossingsrichting. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de nut&noodzaak daarvan 

toch niet door bewoners of ondernemers wordt gedeeld. Het voorgestelde 

participatietraject is erop gericht om wel zoveel mogelijk draagvlak te creëren door alle 

doelgroepen op een passende wijze te betrekken. 

   

5 Duurzaamheid 

Dit participatievoorstel heeft geen betrekking op duurzaamheid.  
 
Bij de verkenning zelf speelt duurzaamheid zeker een rol. Zo wordt de leefbaarheid rond 

drukke wegen (fijnstof, geluid en gezondheid) als een onderdeel van het op te lossen 

probleem gezien.  Daarnaast heeft de verkenning ook betrekking op het beter benutten 

van bestaande infrastructuur (dus niet alleen aanleg van nieuwe infrastructuur) en op het 

verbeteren van de bereikbaarheid binnen de agglomeratie voor OV en fiets (naast auto).  

 
6 Communicatie en participatie 

Dit voorstel heeft betrekking op de hoofdlijnen voor de participatie van alle stakeholders 

tijdens de verkenning. De aanpak is nader uitgewerkt in het Startdocument 

participatieproces LAB071. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de verkenning inclusief de participatie worden, overeenkomstig de 

bestuursopdracht, door Leiden gedragen. De raad van Leiden wordt separaat gevraagd 

daarvoor budget beschikbaar te stellen. De kosten zijn opgenomen in figuur 7.1 (hoofdstuk 

7) van het bijgevoegde Plan van Aanpak. Leiderdorp draagt wel zorg voor de ambtelijke 

inzet. Deze wordt binnen de bestaande capaciteit geleverd. 

 

8 Evaluatie 

Na afronding van dit proces wordt een eindverslag gemaakt. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  Plan van Aanpak Verkenning LAB071 
    Startdocument participatieproces LAB071 
    IBO-Boom Verkenning LAB071 



 
 
VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] 
 

 

Inleiding 
De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm 
interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom wordt een 
toelichting / motivering toegevoegd op alle onderdelen, uitmondend in een advies aan de 
raad over vorm en kaders. Alle onderdelen worden in onderlinge samenhang gewogen: 

participanten

randvoorwaarden
- beïnvloedingsruimte

- bereidheid

- noodzaak

vormtijd/geld

kaders

 
 
 
Bestuurlijk en politiek commitment 
College en raad geven hun commitment tav het interactieve traject door in te stemmen met 
de ingevulde vragenboom en toelichting / motivering.  
 
 



Participatieproces Verkenning LAB071 
 
 

1. Wel/geen burgerparticipatie [IBO-protocol] 
 

onderwerp: financiële transacties met projectontwikkelaars Nee 
Nee 
Nee 
 
Nee 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

���� 

 
geen 
burgerparticipatie  
 

wel:  informeren en de   

            wettelijke inspraak 
 
 
opmerking: indien als onderdeel van 
een groter project, dan alleen dit 
onderdeel geen IBO 

 

 hoogte van de belastingen, leges 

mbt een persoon of een groep van personen 
[bijv bijstand, subsidies, ed] 

mbt gedelegeerde rijksbevoegdheden 
[uitvoering rijksbeleid binnen een bepaald 
kader] 

indien het gaat om uitvoering openbare orde 
en veiligheid waar het de bevoegdheden van 
de burgemeester betreft 

in situaties waar urgentie geboden is [bijv. 
rampenscenario’s] 

mbt formele regels, zoals voorschriften en 
bestemmingsplannen 

 

onderwerp:  
alle overige onderwerpen 
 ���� 

 
toetsen 
burgerparticipatie & 
vorm bepalen 
 

            

2. Omgevingsanalyse (welke stakeholders/vertegenwoordiging hebben belang bij het 

onderwerp) 
 

stakeholders Gemeente- 
besturen 

Overheids-
partners 

Belang-
hebbenden 

Belang- 
stellenden 

 

uitsplitsing College en 
raad van 

Gemeente 
Leiden, 

Gemeente 
Leiderdorp en  

Gemeente 
Oegstgeest 

 

Gemeente 
Voorschoten 
Gemeente 

Zoeterwoude 
Provincie Zuid-

Holland 
Regio Holland 

Rijnland 
Rijkswaterstaat  

Bewoners 
Leidse 

Agglomeratie; 
Belangen-

organisaties; 
Ondernemers 

  

  

  
  

vertegenwoordi
ging ja/neen 
+ invulling 

 ja ja   

 



3. Randvoorwaarden  
 
 
Inhoudelijke randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: 
Verkenning LAB071 
 
Scores: 0 = geen, 1 = weinig, 2 = gemiddeld, 3 = 
redelijk, 4 = veel 

 Nee Ja score 
1 . is er beinvloedingsruimte? 
(zo nee: is deze te creëren? 
 zo ja: score invullen) 

 

 X 2-3 

2. Is er bereidheid bij de potentiële  
     deelnemers/actoren? 
(zo nee: is deze te creëren? 
 zo ja: score invullen) 
 

 X 3 

3. Is er noodzaak voor interactie? (inbreng 
stakeholders essentieel? meerwaarde van 
interactieve aanpak?)  
 

 X 3 

 
4. Welke vorm van IBO wordt gevolgd (scores zijn richtinggevend) 

   Keuze 

1. Informeren 
alle scores

1
: 

max. 1 

het college geeft actieve informatie aan burger en andere 
belanghebbenden over het te ontwikkelen beleid 
-> Alle (groepen) stakeholders 
 

X 

2. Raadplegen 
alle scores: 
min. 2 

het college bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de 
betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van het beleid. 
-> Colleges en gemeenteraden Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest 
-> Belanghebbenden 
-> Belangstellenden 
 

X 

3. Adviseren 
alle scores: 
min. 2 

het college stelt in het beginsel de agenda samen, maar geeft 
betrokkenen de gelegenheid problemen aan te dragen en 
oplossingen te formuleren. Het bestuur verbindt zich in principe aan 
de resultaten maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming 
gemotiveerd afwijken. 
-> Overheidspartners 
-> Belanghebbenden 
 

X 

4. Co-
produceren 
alle scores:  
min. 2, bij voorkeur 

3 

 

het college en betrokkenen komen gezamenlijk tot een agenda en 
zoeken vanuit een gelijkwaardige positie gezamenlijk naar een 
oplossing. Deze komt tot stand op basis van consensus en is 
bindend voor alle partijen. 

 

5. Meebeslissen 
alle scores:  
bij voorkeur 3 

het college laat, binnen vooraf te stellen randvoorwaarden, de 
ontwikkeling van en besluitvorming over het beleid over aan 
betrokkenen, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol 
vervult. Het gemeentebestuur neemt de resultaten over na toetsing 
aan de randvoorwaarden 
 

 

6. Zelfbeheer 
alle scores:  
bij voorkeur 4 

het college financiert een project dat, na goedkeuring door de raad, 
volledig door betrokkenen uit wordt gevoerd.  

 

                                                      
1
 Om te komen tot de meest passende vorm van de IBO zijn de scores op basis van het 

afwegingskader mede bepalend. Dit moet worden gezien als richtinggevend. Waar nodig kan hiervan 
gemotiveerd worden afgeweken. 



 

5. Rol van de raad: 
De raad wordt geraadpleegd over de probleemdefinitie en ambities, en over de (effecten van de) 
oplossingsrichtingen. De raad heeft een besluitvormende rol waar het gaat om het ambitiedocument en de 
bestuursovereenkomst. 
 

 
6. Organisatorische randvoorwaarden 
 
Organisatorische randvoorwaarden 
voor een interactieve aanpak 
   

 
Onderwerp: 
Verkenning LAB071 
 
Scores: 0 = geen, 1 = weinig, 2 = gemiddeld, 3 = 
redelijk, 4 = veel 

 Nee Ja score 
* 1. Organisatorische randvoorwaarden: 

 
   

  a. is er tijd? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 2 

  b. is er geld (€ )? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 3 

  c. is er capaciteit (fte)? 
(zo nee: is dit te organiseren? 
 zo ja: score invullen) 

 X 3 

 
 
7. Kaderstelling raad 
1. Raadsbesluit participatie Verkenning Bereikbaarheid Leidse Agglomeratie van 18 

maart 2013 

2.  

3.  

Toelichting: zolang men zich binnen de randvoorwaarden blijft begeven, kan niet 
worden ingegrepen 

 
 

8. Toelichting en motivering 
 
Voor een nadere toelichting en motivering van het participatieproces verwijzen we 
naar hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak Verkenning LAB071 en de uitwerking 
daarvan in het Startdocument participatieproces LAB071. 

 
 



 

 

Startdocument participatieproces LAB071 
 
Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse 

Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk 5 van het 

Plan van Aanpak Verkenning LAB071. 

Het startdocument kan worden beschouwd als toelichting bij de IBO-vragenboom over 

LAB071. De vragenboom is een hulpmiddel van de raad om de mate en vorm van participatie 

bij beleidsprocessen te bepalen. Dit hulpmiddel is gestoeld op het op 14 januari 2002 door de 

gemeenteraad van Leiderdorp vastgestelde Protocol interactieve beleidsontwikkeling (IBO). 

 

A. Onderwerp van het participatieproces 

Onderwerp van de participatie is de verkenning LAB071. De verkenning dient oplossingen aan 

te dragen voor het verbeteren van de interne bereikbaarheid van de Leidse Agglomeratie.  

 

In het Plan van Aanpak LAB071 is de achtergrond, het doel en het resultaat van de 

verkenning uitgebreid toegelicht. In hoofdstuk 5 is het onderwerp participatie en communicatie 

aan de orde.  

 

Gedurende de participatie worden verschillende deelonderwerpen op verschillende niveaus 

behandeld. Het gaat onder meer over het formuleren van de ambities, het opstellen van de 

criteria, het formuleren van oplossingsrichtingen en een reactie op de voorkeursoplossing. 

  

B. Doel van de participatie 

 Het doel van de participatie is tweeledig: 

1. Allereerst is het doel begrip verkrijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de 

daaraan ten grondslag liggende ambities en knelpunten.  

2. Vervolgens betreft het doel te komen tot een hoogwaardige en gedragen oplossing voor 

een betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Wij verwachten dat de 

participatie bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de oplossingen, omdat we hiervoor 

gebruik maken van de aanwezige deskundigheid en creativiteit van de participanten.  

C. Niveau van de participatie 

Tijdens de verkenning passen we de participatie met deelnemers op twee verschillende 

niveaus toe. Te weten, op het niveau van raadplegen en adviseren.  

Gezien de impact van de verkenning en de vele belangen van derden, is coproduceren in dit 

traject geen optie.  

 

In de tabel op voorgaande bladzijde is weergegeven wie, op welke wijze, wanneer, wordt 

betrokken. Deze tabel is de basis voor de inrichting van het totale participatieproces. 
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 Hieronder geven wij per doelgroep een korte toelichting op de participatiekeuze: 

  

 Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

De ambtelijke organisaties van Leiden, Leiderdorp en, meer op afstand, Oegstgeest voeren de 

werkzaamheden uit. De colleges en raadsleden betrekken wij via werksessies bij onder meer 

het opstellen van de ruimtelijk-economische ambities, de meetbare criteria voor de toetsing 

van de effecten van oplossingsrichtingen en de oplossingsrichtingen zelf. Daarnaast zijn de 

colleges en raadsleden verantwoordelijk voor het vaststellen van het Ambitiedocument (zie D.) 

en de afspraken die voortvloeien uit de voorkeursoplossing. 

 

Overheidspartners  

De verkenning heeft invloed op de omgeving van de agglomeratie en moet rekening houden 

met reeds geplande en in uitvoering zijnde projecten. Denk hier bijvoorbeeld aan de 

Rijnlandroute. De provincie Zuid Holland investeert alleen al miljoenen in infrastructurele en 

openbaar vervoer verbeteringen in de regio. Zij is, samen met de andere overheidspartners, 

een belangrijke gesprekspartner. Gezien het belang van deze doelgroep, vragen wij ze om 

ons te adviseren bij verschillende stappen in de verkenning. De gemeenten Leiden, 

Leiderdorp en Oegstgeest, verbinden zich in principe aan de resultaten van het advies, maar 

behouden zich het recht voor om daar beargumenteerd van af te wijken. 

 

Belanghebbenden 

De belanghebbenden, onder F nader omschreven, benaderen wij via een platform dat de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp samen met Stadslab voor de verkenning inrichten: 

AggloLAB. In hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak is het platform AggloLAB nader toegelicht.  

 

Uitgangspunt is dat iedereen kan deelnemen aan het AggloLAB platform en op die manier zijn 

inbreng kan hebben. Tijdens de stappen 2 en 3 raadplegen wij het AggloLAB. De bijdrage van 

de deelnemers is dan gericht op het benoemen van de knelpunten in het wegennet, op het 

aanscherpen van de probleemdefinitie en het aanscherpen van de meetbare criteria voor de 

toetsing van de effecten van oplossingsrichtingen.  

 

In stap 4, het opstellen van oplossingsrichtingen, vragen wij de belanghebbenden ons te 

adviseren via het AggloLAB. Door middel van AggloLAB sessies formuleren zij in 

gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten oplossingsrichtingen om de in stap 3 

geformuleerde ambities te realiseren en knelpunten in het wegennet op te lossen. De 

gemeenten en belanghebbenden zijn gelijkwaardige deelnemers aan het AggloLAB. De 

oplossingsrichtingen nemen wij, mits passend binnen de gestelde kaders, mee in het 

effectenonderzoek. Op deze manier benutten wij de kennis, kunde en creativiteit van 

belanghebbenden en belangstellenden, zonder dat het vrijblijvend blijft. Wij denken dat dit 

traject tot nieuwe inzichten en ideeën leidt, die de kwaliteit van de verkenning vergroten.  

De voorkeursoplossing wordt uiteindelijk via een reactietraject aan alle belanghebbenden en 

belangstellenden voorgelegd. Zij kunnen dan hun zienswijzen geven. 

 

Belangstellenden  

Belangstellenden worden via de media en gemeenteberichten op de hoogte gehouden van de 

voortgang van de verkenning. Zij kunnen tevens participeren in AggloLAB. Omdat de 

resultaten van de verkenning door de gemeenteraden worden vastgesteld, en daardoor straks 

nieuw beleid vormt, is naast AggloLAB een traditionelere vorm van participatie nodig. Deze 

participatie organiseren wij middels een kort reactietraject. In dat traject wordt de 

voorkeursoplossing aan alle belanghebbenden en belangstellenden voorgelegd. Iedereen 

heeft de mogelijkheid om zijn of haar zienswijzen aan de gemeenten kenbaar te maken.  
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D. Inhoudelijke, financiële, procedurele en overige kaders voor de participatie  

Het Plan van Aanpak LAB071 dient als kader voor de participatie.  

In de stappen 2 en 3 van de verkenning concretiseren we de kaders ten aanzien van de 

problemen, ambities en criteria. Ze worden vastgelegd in een Ambitiedocument. 

 

Informeren van deelnemers over de kaders 

Het Plan van Aanpak en het Ambitiedocument worden na vaststelling door de colleges van 

B&W openbaar. Deze documenten zijn na vaststelling voor belanghebbenden en 

belangstellenden toegankelijk via de gemeentelijke websites. De overheidspartners worden 

voorafgaand aan de breed bestuurlijke overleggen geïnformeerd. Daarnaast presenteren wij 

de kaders voorafgaand aan de AggloLAB sessies.  

 

E. Schaal van het participatieproces  

De verkenning is een gezamenlijk proces van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en, meer op 

afstand, de gemeente Oegstgeest. Het participatieproces heeft betrekking op de agglomeratie 

en daarbij betrokken deelnemers.  

 

F. Deelnemers van het participatieproces 

In dit participatieproces hanteren wij de volgende vier deelnemersgroepen: 

 

1. Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

Onder de college- en raadsleden van de drie betrokken gemeenten dient een breed 

draagvlak te ontstaan voor de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting. De 

gemeentebesturen willen we daartoe stevig bij het keuzeproces betrekken. De 

ambtenaren voeren de verkenning zelf uit, waardoor hun betrokkenheid is gewaarborgd. 

 

2. Overheidspartners 

De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude, regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-

Holland betrekken we via breed bestuurlijke overleggen bij de verkenning.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft binnen de overheidspartners een expliciet belang bij de 

uitkomsten van de verkenning. De provincie investeert miljoenen in onder meer de 

verbetering van het regionale openbaar vervoer en de Rijnlandroute. In dat kader is het 

van belang dat wij de effecten van de beoogde oplossingen(en) uit deze verkenning op de 

reeds lopende projecten doorrekenen en toelichten. Daarnaast kijken we naar het effect 

van de oplossing(en) op de bovenregionale verkeersdoorstroming. Deze uitkomsten 

bespreken wij onder meer in het breed bestuurlijk overleg.  

 

3. Belanghebbenden 

Bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in de Leidse agglomeratie. Deze groep 

omvat met name: 

• Ondernemers: betrokken individuele ondernemers, Kamer van Koophandel, BV 

Leiden, LOV en Koepel Leidse Regio 

• Reizigers: betrokken individuele reizigers, ROVER, ANWB, Fietsersbond 

• Bewoners: betrokken individuele bewoners en bewonersverenigingen 

• Woningcorporaties, vastgoedbeleggers 

• Universiteit Leiden 

• Maatschappelijke organisaties, zoals Stadslab 

 

4. Belangstellenden (het publiek) 

Deze doelgroep betreft alle inwoners, ondernemers en verenigingen die interesse hebben 

in de voortgang van de verkenning en gevestigd zijn binnen de Leidse Agglomeratie. Wij 
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informeren ze over de voortgang van de verkenning en wij raadplegen ze in stap 6 over de 

voorkeursoplossing. 

G. Wijze en het tijdstip waarop de deelnemers hun inbreng kunnen leveren 
In hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak zijn de verschillende wijzen en momenten van 

participatie benoemd.  

 

In onderstaande tabel is per deelnemersdoelgroep en processtap de wijze van participatie 

opgenomen.  

 

 

H. Wijze en het tijdstip waarop het college van B&W reageert op de uitkomsten van het 

participatieproces 

 Er zijn drie momenten waarop het college van B&W reageert op de uitkomsten van het 

participatieproces: 

• Het eerste moment is bij het vaststellen van het probleem, de ambities en de criteria. De 

samenvattingen van de verschillende sessies met de deelnemersdoelgroepen worden als 

bijlage toegevoegd aan het college advies. In het advies zelf is opgenomen wat wel of 

niet is overgenomen in het eindresultaat.  

• Het tweede moment is bij het vaststellen van de voorkeursoplossing. De samenvattingen 

van de verschillende sessies met de deelnemersdoelgroepen worden wederom als 

bijlage toegevoegd aan het advies. In het college advies zelf is vervolgens opgenomen 

wat wel of niet is overgenomen in de voorkeursoplossing.  
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• Het laatste moment is na afronding van het reactietraject. Op de binnengekomen 

zienswijzen reageert de gemeente met een nota van beantwoording. In deze nota geeft 

de gemeente aan waarom een binnengekomen zienswijze wel of niet tot een aanpassing 

van de voorkeursoplossing leidt.  

  

I. Begroting van de kosten van het participatieproces 

De kosten voor het participatieproces worden overeenkomstig de bestuursopdracht door de 

gemeente Leiden gedragen. Leiderdorp zorgt wel voor ambtelijke inzet. 

  



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 5 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Verkenning bereikbaarheid Leidse Regio 

De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 

economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 

noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen 

en woongebieden.  

De commissie is van mening dat de knelpunten gezamenlijk moeten worden aangepakt, 

de problematiek houdt niet op bij de dorpsgrenzen. Er moet voldoende denkruimte zijn 

om alternatieven uit te werken. De tracé’s waar in het verleden nee tegen is gezegd 

moeten daarbij niet opnieuw aan de orde komen. De wethouder legt nog eens uit waar 

de beslismomenten voor de raad zijn. 

De commissie vindt het tijdpad erg ambitieus. Oegstgeest is vertegenwoordigd in de 

stuurgroep maar heeft nog geen ambtelijke capaciteit beschikbaar.  

Op 18 maart neemt de raad een besluit over het voorstel. 
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De Gemeenteraad van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 

VERZONDEN 1 k A U G . 2012 
datum : 14 augustus 2012 
kenmerk : 2012101122 
betreft : Bijdrage tweede tranche RIF Holland Rijnland 

Geachte leden van de Raad , 

Wij wil graag met u in gesprek over een Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche 
RlF/Rijnlandroute. Wij stellen voor om in de commissieronde van augustus 2012 hierover een 
opiniërende discussie te voeren. Vervolgens kan besluitvorming in de raad van oktober 2012 
plaatsvinden. Wij zijn voorstander van het alsnog instemmen met deze tweede bijdrage. In het 
vervolg van deze brief lichten wij onze argumenten voor dit voorstel toe. 

Alle gemeenten in Holland Rijnland, op Leiderdorp na, hebben aangegeven dat zij met de 
tweede tranche RIF/RLR instemmen (sommigen onder voorwaarden). In het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland (AB), maar ook in bestuurlijke overleggen, is Leiderdorp 
meerdere keren opgeroepen regionale solidariteit te tonen en ook bij te dragen aan de tweede 
tranche RIF/RLR. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (DB) maakt een ronde langs de 
gemeenten die voorwaardelijk instemden om met hen te spreken onder welke condities zij 
onvoorwaardelijk in kunnen stemmen met de bijdrage aan de tweede tranche RIF/RLR. 

Het DB sprak ook met ons College op 14 en 25 mei j l. Naar aanleiding van die gesprekken 
heeft het DB een aanbod op hoofdlijnen gedaan, dat wij met u willen bespreken. 

In uw raadsvergadering van 22 november 2010 stemde uw raad in meerderheid onvoorwaar
delijk tegen het voorstel van Holland Rijnland om als Leiderdorp een extra bijdrage te leveren 
aan de tweede tranche RIF/RLR. Uw standpunt daarbij was helder; u was van mening dat 
Leiderdorp financieel voldoende had bijgedragen en was daarbij van oordeel dat Leiderdorp te 
weinig terugkreeg uit de regio voor die financiële bijdragen. In die tijd speelde ook de discussie 
rondom de Ringweg Oost en de financiële bijdrage van Leiderdorp aan dat project. Die 
discussie is nu van tafel. 

Bezoekadres 
Wil lem-Alexanderlaan 1 
2351 DZ Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
telefoon (071) 545 85 00 
info@leiderdorp.nl1 
www.leiderdorp.nl 



De realisatie van het project Rijnlandroute is een stuk naderbij gekomen. Zowel Provinciale 
Staten als de Tweede Kamer hebben een besluit genomen over het tracé van de RLR; de 
variant Zoeken naar Balans Optimaal. Het moment is nu aangebroken om de financiële 
middelen voor dit project beschikbaar te stellen. De regio Holland Rijnland heeft daarvoor het 
Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen in 2006. Een fonds waarin de oude 
Holland Rijnland gemeenten geld storten als regionale bijdrage aan bovenlokale/provinciale 
projecten. Daarmee wil de regio Holland Rijnland de provincie Zuid-Holland en het Rijk 
bewegen om grote investeringen in ons gebied te doen. Die opzet lijkt te gaan slagen. 

Wij zijn van mening dat het genomen besluit over het tracé van de RLR, het aanstaande 
besluit in het AB van november 2012 over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage 
aan het provinciale project Rijnlandroute en de brief van het DB Holland Rijnland aanleidingen 
zijn om met u nogmaals te spreken of er nu redenen zijn om op uw eerdere besluit om niet bij 
te dragen aan de tweede tranche RIF/RLR terug te komen. 

Regionale solidariteit 
Het sterke punt van het Regionaal Investeringsfonds is de uitstraling van de regionale 
solidariteit. Alle oorspronkelijke Holland Rijnland gemeenten dragen bij aan de regionale 
cofinanciering van de vijf voor de regio belangrijke projecten; de Rijnlandroute, de Rijngouwlijn 
West, de Noordelijke Ontsluiting Greenport, de herstructurering van de Bollenstreek en het 
Groenfonds. Met die cofinanciering wil de regio andere overheden verleiden om te investeren 
in de voor de regio belangrijke projecten. 

Het Rijk is bereid om € 1,4 miljard te investeren in onze regio voor de infrastructurele projecten 
Rijnlandroute en Rijngouwelijn. Dan zal ook de regio Holland Rijnland haar toezeggingen uit 
het RIF (2* €37.5 miljoen voor RLR en € 37.5 miljoen voor RGL West) na moeten komen. Juist 
de eerder getoonde solidariteit en eensgezindheid uit de regio heeft ertoe bijgedragen dat het 
Rijk deze investering wil gaan doen. Dat levert op iedere geïnvesteerde euro uit de regio ruim 
twaalf euro op vanuit Provinciale- en Rijksbijdragen. 

Het is voor de regio van groot belang dat Leiderdorp meedoet. Leiderdorp heeft altijd een 
belangrijke en zichtbare rol gespeeld in de regio. Leiderdorp wil deze rol ook blijven vervullen. 
Een aantal gemeenten, waaronder Kaag & Braassem, Zoeterwoude en Lisse hebben 
aangegeven dat zij ook afzien van hun bijdrage als Leiderdorp niet meedoet. Nog los van de 
uiteindelijke keuze van die gemeenten, is het effect van het niet bijdragen van Leiderdorp 
richting Provincie Zuid Holland en het Rijk veel belangrijker. Onduidelijk is wat het effect zal 
zijn voor het totale project, de regio Holland Rijnland en Leiderdorp, als de gemeenten in de 
regio Holland Rijnland niet schouder aan schouder staan in hun cofinanciering voor dit 
majeure project. 

De samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland waren bij de start van het RIF 
Holland Rijnland in 2006 solidair met Leiderdorp. Bij de opstelling van de gemeentelijke 
bijdragen aan het RIF Holland Rijnland werd rekening gehouden met de 255 woningen in het 
kader van W4. Deze zijn niet meegerekend in de Leiderdorpse bijdrage. Dat leverde 
Leiderdorp een korting op van € 2.000,- per woning, in totaal € 510.000,-. 

Belang van de Rijnlandroute voor Leiderdorp en de regio 
Voor Leiderdorp is de aanleg van de Rijnlandroute van belang omdat er dan een goede 
verbinding tussen de A4 en de A44 ontstaat die niet door stedelijk gebied en de wegen door 
en rond Leiderdorp leidt. Met de aanleg van de extra verbinding tussen de A4 en de A44 
worden die wegen (met name onze wegen) ontlast. Dit blijkt uit verkeersberekeningen die zijn 
gedaan in het kader van het tracé onderzoek naar de Rijnlandroute. Hiervoor is de RVMK 
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versie 2.2 benut. Die laat zien dat de infrastructurele werken rondom de Rijnlandroute leiden 
tot een vermindering van de verkeersdruk in Leiderdorp. 

Daarnaast is de Rijnlandroute als ontsluitingsweg cruciaal voor het bouwen van de woningen 
voor onze inwoners op vliegkamp Valkenburg. Zeker nu in het coalitieakkoord is aangegeven 
dat Leiderdorp haar woningbouw wil beperken. De woningbouwlocatie Valkenburg zorgt er 
ook voor dat de Boterhuispolder en polder Achthoven niet bebouwd zullen worden. 

De aanleg van de Rijnlandroute is voor de regio Holland Rijnland van groot belang. Zowel 
infrastructureel, economisch als ruimtelijk. De Rijnlandroute vormt een belangrijke schakel in 
de verkeerstructuur tussen de A4 en de A44 en de zuidelijke ontsluiting van de Bollenstreek, 
Esa-Estec en het BioSciencepark. Verkeer vanuit de zuidelijke Bollenstreek gebruikt nu routes 
door Leidschendam, Leiden en Leiderdorp om richting Utrecht te rijden. 

Voorstellen vanuit het DB Holland Rijnland 
Het DB Holland Rijnland is ervan doordrongen dat het bijdragen van Leiderdorp aan de 
tweede tranche RIF/RLR overwogen kan worden als Leiderdorp daarin materiele of 
immateriële zin iets voor terugziet. Het DB heeft in haar brief daarom een aantal concrete 
voorstellen gedaan om de gemeente Leiderdorp te bewegen haar deel aan de 2 e tranche 
RIF/RLR bij te dragen. Wij gaan in het vervolg van deze brief verder in op deze voorstellen en 
de meerwaarde/betekenis die deze wat ons betreft voor Leiderdorp hebben. 

1. in gesprek gaan met de provincie over de versterking van het functioneren van het PDV-
cluster WOOON, door vestiging van kleinere speciaalzaken binnen het thema woninginrichting 
toe te laten 
Het meubelplein Leiderdorp (nu WOOON) kent landelijke bekendheid met name vanuit haar 
uniforme profilering binnen het thema woninginrichting en meer specifiek het duurdere 
segment. Door een veelheid aan aanbieders in de meubelbranche en de huidige economische 
situatie staat het functioneren van WOOON onder druk. WOOON heeft een landelijke 
bekendheid en een boven-provinciaal afzetgebied. Het provinciale detailhandelsbeleid staat 
geen gewone winkels toe op dit soort locaties. Winkels die zich wel mogen vestigen op PDV 
locaties moeten een minimale maat van 1.000 m2 hebben. En juist de profilering van WOOON 
in het duurdere segment woninginrichting is gebaat bij kleinere speciaalzaken binnen de 
woninginrichting. Nu nog staat provinciaal en regionaal beleid niet toe dat er kleinere 
speciaalzaken op PDV locaties worden gevestigd. En kleine speciaalzaken zijn geen 1.000 
m2. Een interventie door het DB kan ertoe leiden dat de provincie voor WOOON een 
uitzondering maakt, die door de regio kan worden overgenomen. Daarmee wordt voor 
Leiderdorp een mogelijkheid geboden richting WOOON om de economische terugval een halt 
toe te roepen. WOOON kan daarmee weer haar allure krijgen die zij altijd had in Nederland. 

2. een stimulerende en initiërende rol spelen in het Vliko-dossier en in overleg met betrokken 
partijen (gemeenten in de Oude Rijnzone en de provincie) naar een oplossing te zoeken. 
Mogelijk zou in een latere fase bij de herontwikkeling van het Vliko terrein gekeken kunnen 
worden naar de mogelijkheden van groenontwikkeling; 
Het Vliko dossier is een politiek en langlopend dossier. Ruim 10 jaar wordt door de gemeente 
Leiderdorp en Vliko gezocht naar een geschikte locatie om het bedrijf te herhuisvesten. Dat is 
geen eenvoudig proces. Enerzijds heeft dat te maken met de beschikbaarheid van een locatie, 
anderzijds met financiën en de wil om er uit te komen. Vliko is gevestigd in Leiderdorp, heeft 
een regionale functie met name voor Holland Rijnland gemeenten en heeft een provinciale 
milieuvergunning. Vervolgens zijn er veel spelers die wel of geen belang hebben bij de 
herhuisvesting van Vliko. Dat maakt het proces uiterst complex. Als het DB van Holland 
Rijnland Vliko echt als regionale casus wil oplossen, zou dat Leiderdorp kunnen helpen. 
Holland Rijnland is in dat opzicht groter dan de Oude Rijnzone en kan mogelijk meer gewicht 
in de schaal leggen bij andere overheden, gemeenten, provincie Zuid Holland en Rijk. 
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3. verdere benutting van cofinanciering uit het RlF/Groenfonds Holland Rijnland 
Nu al heeft Leiderdorp voor de Boterhuispolder een kleine € 1 miljoen uit het groenfonds 
ontvangen, danwel toegezegd gekregen. Dat geld is mede met steun van onze regiopartners 
uit Samen voor Groen gekregen uit het groenfonds van Holland Rijnland en Provinciale en 
Europese subsidies. Het DB biedt aan om te kijken naar de mogelijkheden van 
groenontwikkeling op het Vliko terrein, nadat het bedrijf verplaatst is. Daarvoor zullen wij als 
gemeente Leiderdorp zelf de aanvraag moeten doen. Het beoordelen en toekennen van de 
cofinanciering is een bevoegdheid van het DB. Daarbij kan ook het DB een positieve 
invloedrijke rol spelen bij extra bijdragen vanuit de provincie aan groenprojecten voor 
Leiderdorp. Het groenfonds van Holland Rijnland biedt qua financiële ruimte nog volop 
cofinancieringsmogelijkheden voor de projecten in de Polder Achthoven. Hierbij zou het DB 
een extra financiële inspanning richting Leiderdorp kunnen doen. 

4. In het uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland maatregelen op te nemen 
om de Meerlijn Noord tussen Leiden CS en Leiderdorp te realiseren en zekerheid van 
financiering te verkrijgen. 
In de openbaar vervoer visie van Holland (OV-visie 2006) is een hoogwaardige openbaar 
vervoersverbinding (HOV) opgenomen tussen het Rijnland Ziekenhuis en Leiden CS, 
genaamd de Meerlijn Noord. Alle verbindingen uit deze OV-visie zijn door de Provincie 
meegenomen in de onderzoeken 1 welke voor de besluitvorming RijnGouweLijn gemaakt is. De 
Meerlijn Noord is de enige hoofdcorridor welke uiteindelijk geschrapt is uit het RijnGouwelijn 
besluit en het bereikbaarheidsoffensief. Daarmee is er geen zekerheid van financiering voor 
deze HOV-lijn op korte termijn. 

De komst van de HOV-verbinding Meerlijn Noord zou een impuls geven aan het openbaar 
vervoer van en naar Leiderdorp. De route van/naar Leiden CS is een belangrijke verbinding 
voor woon-werk en woon-onderwijs. De huidige bussen vervoeren elke dag veel mensen. De 
kwaliteit van de verbinding is echter niet goed. Er is te veel spreiding van reistijd, de frequentie 
is te laag en de bussen zijn sterk vermengd met het overige verkeer. De voorgestelde 
maatregelen, welke reeds in een eerder stadium met Leiderdorp besproken zijn, komen 
tegemoet aan deze problemen. Een groot deel van de route loopt via de Willem de 
Zwijgerlaan in Leiden. Een betere doorstroming met een hogere punctualiteit is vooral in het 
voordeel van reizigers van/naar Leiderdorp tijdens de drukke spitsuren. 

Met name de Zijlbrug en nabijgelegen kruisingen op de Oude Spoorbaan/Rietschans en 
Willem de Zwijgerlaan/Sumatrastraat zijn een belemmering voor een ongehinderde 
doorstroming van het HOV. Hier is een nieuwe fietsbrug voorzien zodat de huidige fietspaden 
benut kunnen worden als vrije busbaan. Daarnaast zijn ook andere wijzigingen in de 
infrastructuur nodig. In de onderzoeken 1 worden de totale kosten geraamd op € 20 miljoen. 
Het grootste deel hiervan betreffen investeringen rondom de Zijlbrug en aanliggende 
kruispunten. Hiermee is een groot Leiderdorps belang gediend. Leiderdorp zal de regio en de 
provincie dan moeten verleiden om deze investering te doen. 

De maatregelen welke worden voorgesteld voor de Engelendaal vallen samen met de 
uitvoeringsmaatregelen van het I W P . Gezamenlijke uitvoering zal tot een kostenbesparing 
leiden voor Leiderdorp. Dit kan ook in de vorm van doorstromingssubsidies waardoor 
(achteraf) een besparing op het I W P gerealiseerd kan worden. Een andere grote investering 
betreft de aanpassing van de Voorhof rotonde. Om tot een onbelemmerde doorgang van het 
HOV te komen, dienen hier extra vrije busbanen gerealiseerd te worden. Tot slot worden de 
haltes aantrekkelijker gemaakt, wat niet alleen ten goede komt aan de Leiderdorpse OV 
gebruiker, maar ook voor het straatbeeld prettig is. 

1 Qu ick scan HOV-ne twerk Hol lands M idden . Ecorys, 12 apri l 2012 
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De eerste stap om zekerheid van realisatie en financiële dekking te krijgen is het opnemen 
van de HOV-lijn in het uitvoeringsplan OV van Holland Rijnland. Hierin zijn alle relevante 
openbaar vervoersprojecten in Holland Rijnland opgenomen. Dit is inmiddels gedaan. Holland 
Rijnland is echter niet de partij die de benodigde middelen beschikbaar kan stellen. Voor 
openbaar vervoer is dit doorgaans de Provincie Zuid-Holland. Een actieve lobby vanuit 
Holland Rijnland, met de steun van andere partijen zoals Leiden en Kaag en Braassem, kan 
leiden tot een financiële zekerheidsstelling op korte termijn. Bijvoorbeeld door vervroegd 
gebruik van BDU gelden. De "upward potential" van deze toezegging is derhalve erg groot. 
Niet alleen kan het betekenen dat de Provincie veel geld gaat investeren in Leiderdorp, maar 
ook dat lopende projecten onder het I W P kans maken op subsidies en dus directe 
besparingen voor de gemeente opleveren. 

Financiën voor tweede tranche RIF/RLR 
Om de Rijksoverheid en provincie Zuid Holland te verleiden extra geld voor de Rijnland route 
op tafel te leggen heeft de regio Holland Rijnland besloten om ook vanuit de regio een extra 
eigen bijdrage te doen ter financiering van de Rijnlandroute. Het voorstel om additioneel € 
37,5 miljoen vanuit de regio bij te dragen, moest de Rijksbijdrage met ca € 300 miljoen laten 
toenemen. Daarmee kon de duurder uitgevallen berekening voor de aanleg van de 
Rijnlandroute met een goede inpassing door Voorschoten, gedekt worden. Het Rijk heeft met 
haar besluit over het tracé van de Rijnlandroute ook ingestemd met de benodigde bijdragen. 

De gemeenten Leiden en Katwijk dragen samen de eerst € 25 miljoen, de overige € 12,5 
miljoen wordt volgens de geldende RIF methodiek onder alle RIF deelnemers verdeeld. Ook 
Katwijk en Leiden zullen volgens die methodiek nogmaals bijdragen aan de resterende € 12,5 
miljoen. 

Dat zou voor Leiderdorp betekenen dat zij € 754.974 voor de tweede tranche bijdraagt. Omdat 
de extra bijdrage naar verwachting in 2015 nodig is en Holland Rijnland er vanuit gaat dat de 
gemeenten dat geld niet per die datum kunnen bijdragen, stelt zij voor om de gemeentelijke 
bijdragen aan het RIF Holland Rijnland met twee jaar te verlengen. In het voorstel voor het AB 
Holland Rijnland van 2010 voor de tweede tranche RIF/RLR wordt gesproken over een extra 
bijdrage ter grootte van ca. twee jaarschijven te betalen in 2022 en 2023. De keuze hoe de 
financiering te regelen is uiteraard aan de gemeenten zelf. 

De bijdragen aan het RIF Holland Rijnland dekt Leiderdorp uit de NUON reserve. Voor de 
Leiderdorpse bijdrage is daarvoor een reserve RIF ingesteld. In 2010 was het voorstel van het 
College om ook via de NUON reserve dekking te vinden voor de tweede tranche RIF/RLR. 
Omdat de NUON reserve in 2012 geen dekking meer kan bieden voor de gevraagde tweede 
tranche RIF/RLR zal gekeken moeten worden naar een andere manier van financieren. 

Financieringsmogelijkheden 
Zoals de brief van Holland Rijnland aangeeft is het Leiderdorpse aandeel in de tweede tranche 
RIF/RLR € 754.974,- per 2015. 

Om die bijdrage te financieren kan dat bedrag in 2015 uit de reserve RIF gehaald worden en 
betaald worden aan Holland Rijnland. Dat betekent dat er in 2020/2021 een tekort in de 
reserve RIF ontstaat van € 754.974,-. Omdat tekort te dekken zijn er een aantal opties. 

Optie 1. in 2015 starten om in 6 jaar € 754.974 te sparen, dat betekent dat er vanaf 2015 
jaarlijks een bedrag van ca € 126.000,- in de reserve RIF gestort wordt 
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Optie 2. in 2022 het bedrag van €754.974 activeren en in 15 jaar aflossen, dat betekent dat er 
jaarlijks € 76.656,- aan kapitaallasten ontstaan. (€754.974 / 15 jaar (aflossing) + € 
754.974*1.035 (rente)). 

Optie 3. een variant op optie 1 is dat in 2015 wordt gestart met sparen en eventuele 
overschotten in de reserve RIF worden gestort om versneld het bedrag te sparen 

Optie 4. een variant op optie 2 is dat eventuele overschotten in de reserve RIF worden gestort, 
zodat in 2022 een lager bedrag geactiveerd hoeft te worden. 

Optie 5. Vanaf 2015 een bedrag sparen, lager dan ca. €126.000. Eventuele overschotten 
storten in de reserve RIF. Indien eind 2021 een tekort ontstaat op de reserve dit bedrag 
activeren en afschrijven vanaf 2022. 

Wij opteren voor optie 1, met de mogelijk tot het ook toepassen van optie 3. Dit is de meest 
zuivere spaaroptie, maar wij spreken graag de voor- en nadelen van deze en de andere opties 
met uw Raad door. 

Tot slot 
Gelet op alle belangen en de positie in de regio zijn wij van mening dat Leiderdorp mee zou 
moeten doen met de financiering van de tweede tranche RIF/RLR. Het DB heeft laten zien dat 
het eerdere standpunt van Leiderdorp begrijpt. Vanuit het regionale belang voor het project 
RLR/RGL, het daarbij benodigde regionale eendrachtige optreden en meefinancieren, wil het 
DB Leiderdorp tegemoet komen. De door het DB gedane voorstellen kunnen Leiderdorp in de 
toekomst aanvullende financiering opleveren voor Leiderdorpse belangrijke projecten. Een 
belangrijke stap voor dit moment is dan de bereidheid van Leiderdorp om bij te dragen aan de 
tweede tranche RIF/RLR. Wij zijn voornemens om uw Raad in oktober 2012 het verzoek van 
het DB positief voorleggen en u vragen uw eerdere besluit te heroverwegen. Alvorens wij het 
besluit aan u voorleggen, willen wij wel eerst uw mening hierover horen. Wij willen met elkaar 
dat Leiderdorp een sterke positie in de regio behoud. De Leiderdorpse bijdrage aan de tweede 
tranche RIF/RLR is daarmee niet alleen een regionaal belang, maar vooral een Leiderdorps 
belang. 

Hoogachtend, 
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O n d e r w e r p : aanbod aan het col lege van Le iderdorp wat be t re f t 2ie t ranche RIF 

Geacht co l lege, 

Op 14 mei heef t er een gesprek p laa tsgevonden tussen een de legat ie van uw col lege en een 
delegat ie van het Dagel i jks Bestuur van Hol land Ri jn land. O n d e r w e r p van gesprek was het 
raadss tandpunt van de gemeen te Le iderdorp o m niet bi j t e d ragen aan een tweede t ranche 
RIF. In het gesprek we rd besproken op we lke wi jze Le iderdorp reeds pro f i teer t van he t RIF. 
En we rd ve rkend wat de moge l i j kheden z i jn o m het r e n d e m e n t daa rvan in de nab i je t o e k o m s t 
zodanig te ve rg ro ten da t de raad wel in kan s t e m m e n me t een b i jd rage aan de tweede 
t ranche RIF. 

Op 25 mei heef t er een ve rvo lggesprek p laa tsgevonden . Daar in is a fgesproken dat Hol land 
Ri jn land een aanbod zal doen aan he t col lege van Le iderdorp. Daarmee kan het col lege 
ve rvo lgens in gesprek gaan me t haar g e m e e n t e r a a d . 

Op basis van de gesp rekken kan w o r d e n gecons ta teerd da t : 

1 . de Ri jn landRoute (ZnB Op t imaa l ) een posi t ief e f fect heef t op de verkeerss i tuat ie in 
Le iderdorp. I n de re fe ren t ies i tua t ie on ts taan in de t o e k o m s t p rob lemen wat bet re f t 
doo rs t rom ing in de g e m e e n t e Le iderdorp ; 

2. bi j de bereken ing van zowel de l s t e als 2 d e t ranche RIF bi j de gemeen te Leiderdorp reeds 
rekening is gehouden m e t het W4-p ro jec t (daarb i j zi jn 270 won ingen bu i ten beschouwing 
ge la ten ) ; 

3. de gemeen te Le iderdorp vo lgens he t AB-voors te l van 30 n o v e m b e r 2010 € 754 .974 bi j 
zou d ragen aan de 2 d e t ranche RIF (per 2 0 1 5 ) ; 

4 . de gemeen te Le iderdorp to t 2022 € 1,2 m i n . b i jd raagt aan het RIF voor de u i tvoer ing van 
het Regionaal G r o e n p r o g r a m m a . Op d i t m o m e n t is al z icht op een b i jd rage van circa € 1 
mi l joen voor p ro jec ten in en o m Le iderdorp . Het G r o e n p r o g r a m m a loopt nog to t 2020 . De 
komende j a ren kan Le iderdorp n ieuwe p ro jec ten a a n m e l d e n ; 

5. het voor de regio Hol land Ri jn land van g roo t be lang is da t de 2 d e t ranche RIF gestand kan 
worden gedaan . Dit w o r d t bere ik t door onder l inge so l idar i te i t van alle gemeen ten . 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland info@hollandrijnland.net 

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden www.hollandrijnland.net 

Postbus 558, 2300 AN Leiden B N G 28.51.13.992 

Telefoon (071) 523 90 90 
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Op basis van deze consta ter ingen en de gevoerde gesprekken komt het Dagel i jks Bestuur m e t 
de vo lgende voors te l len o m de gemeen te Leiderdorp te bewegen haar deel aan de 2 d e t ranche 
bi j te d r a g e n : 

6. in gesprek te gaan met de provincie over vers terk ing van het func t ioneren van de PDV-
c luster Wooon in Leiderdorp, door vest ig ing van kleinere speciaalzaken b innen het t h e m a 
won ing in r i ch t ing toe te la ten ; 

7. een s t imu le rende en in i t iërende rol te spelen in het Vl iko-dossier en in over leg me t de 
be t rokken par t i jen (gemeen ten in de Oude Ri jnzone en prov inc ie) naar een oplossing te 
zoeken. Mogel i jk zou in een latere fase bi j de heron tw ikke l ing van het V l i ko - te r re in 
gekeken kunnen worden naar de moge l i j kheden van g roenon tw ikke l i ng ; 

8. in het U i t voe r ingsp rog ramma OV Hol land Ri jnland maat rege len op te n e m e n o m de 
Meer l i jn tussen Leiden CS en Leiderdorp te ve rbe te ren . Concreet gaat he t h ierb i j o m : 
• Verbe te ren doors t roming t ra jec t kru is ing Wi l lem de Zw i jge r laan / 

I Jsse lmeer laan /Sumat ras t raa t -Z i j l b rug-Enge lendaa l -k ru is ing Engelendaal /Rie tschans 
door aanleg f ie tsbrug en door busbaan op bestaand f ie tspad ; 

• Verbe te ren doo rs t rom ing t ra jec t Engelendaal door aanpak k ru i spun ten : 
rech tsa fbeweg ing gebru iken voor bus en aanpassing van VRI 's ; 

• Reconstruct ie k ru ispun ten rond Winkelhof ten behoeve van een ve rbe te rde 
d o o r s t r o m i n g ; 

• Verbe te ren doors t roming Persant Snoepweg ; 
• Upgraden van bestaande bushal tes naar R-net kwal i te i t (10 ha l tes) . 
Voorgeste ld wo rd t o m op kor te t e r m i j n een ve rkenn ing te s ta r ten , waar in genoemde 
maat rege len worden u i t gewerk t en een kos tenraming wo rd t gemaak t . Het DB van Hol land 
Ri jn land m a a k t zich sterk bi j de provinc ie o m voor de maat rege len ve rv roegd BDU-
midde len aan te wenden . 

Dit is een voors te l op hoo fd l i j nen . Wi j werken dit graag op kor te t e r m i j n samen met u verder 
u i t . Bij deze u i twerk ing is ambte l i j ke capaci te i t en denkkrach t vanu i t uw organisat ie 
onon tbeer l i j k . Wi j gaan er van uit da t u daar reken ing mee houdt en de u i twerk ing h iervan als 
een samenhangend pro jec t beziet . 

Hoogach tend , 
het Dagel i jks Bestuur 

de vo 
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 2013 BESLUITEN  

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Rbs tweede tranche RIF 

Rijnlandroute 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr.2013I00271; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 5 maart 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF 
Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van € 754.974,- 

2. Voor de dekking van deze bijdrage te kiezen voor optie 1, zoals beschreven in het 
raadsvoorstel,  

3. een evt. overschot op de jaarrekening 2013 in het jaar 2014 in de reserve RIF te storten 
4. Het besluit van de raad aan het DB Holland Rijnland laten weten 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw.J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Holland Rijnland; tweede 

tranche RIF Rijnlandroute 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF 
Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van € 754.974,- 

2. Voor de dekking van deze bijdrage te kiezen voor optie 1, zoals beschreven in het 
raadsvoorstel,  

3. een evt. overschot op de jaarrekening 2013 in het jaar 2014 in de reserve RIF te storten 
4. Het besluit van de raad aan het DB Holland Rijnland laten weten 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft aan Leiderdorp een brief gestuurd waarin 

zij nogmaals aan Leiderdorp verzoekt om bij te dragen aan de tweede tranche RIF 

Rijnlandroute ter co-financiering van de aanleg van de Rijnlandroute. Concreet betekent dit 

verzoek dat Leiderdorp wordt gevraagd in 2015 éénmalig een bedrag van € 754.974, - 

extra bij te dragen aan het RIF Rijnlandroute. Het college van Leiderdorp heeft zich steeds 

voorstander getoond van de aanvullende bijdrage. Zijn belangrijkste argumenten voor de 

aanvullende Leiderdorpse bijdrage aan de financiering van de Rijnlandroute zijn het belang 

van de aanleg van de weg voor ontwikkeling van de woningbouwlocatie Valkenburg, het 

vrijwaren van de groene polders van woningbouw, het stimuleren van de regionale 

(economische) ontwikkeling door het realiseren van een betere bereikbaarheid, de 

regionale solidariteit in de bijdragen en het tonen van een gesloten regionaal front richting 

de belangrijkste financiers van deze weg; de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van 

I&M. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In 2010 werd duidelijk dat de aanleg van de Rijnlandroute meer kostte dan eerder 

was voorzien. Om het Rijk en de Provincie Zuid Holland te verleiden om hun bijdrage fors 

te verhogen, stelde het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland alle aan het RIF deelnemende 



Pagina 2 van 7 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2013I00271   Agendapunt  5 

 2013 VOORSTELLEN    

gemeenten voor om een extra bijdrage in het RIF te storten. Elf deelnemende gemeenten 

stemden daarmee in. De raad van Leiderdorp stemde tijdens de raadsvergadering van 22 

november 2010 niet in met de gevraagde extra bijdrage van € 754.974,- in 2015.  

 

Het Rijk en de Provincie hebben hun financiële bijdrage inmiddels verhoogd en het tracé 

en de wijze van uitvoering van de Rijnlandroute is in grote lijnen bekend. In maart of juni 

2013 zal het AB Holland Rijnland een besluit nemen om de RIF bijdragen aan de 

Rijnlandroute beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Daarom heeft het DB nogmaals 

een verzoek gedaan aan de gemeente Leiderdorp om uit het oogpunt van regionale 

solidariteit én een unisono optreden richting provincie en Rijk, bij te dragen aan de tweede 

tranche RIF Rijnlandroute. Het college was en is nog steeds positief over de financiële 

bijdrage van Leiderdorp aan het RIF Rijnlandroute. De raad neemt het uiteindelijke besluit 

over de Leiderdorpse bijdrage.  

 

De commissie Ruimte besprak op  28 augustus 2012 in een opiniërende ronde een 

voorlopig verzoek van het DB Holland Rijnland. Dit verzoek is door het college van 

Leiderdorp aan de hand van een brief voorgelegd en door de commissie besproken 

(2012i01122). In de brief noemde het college niet alleen argumenten om bij te dragen, 

maar bood het ook een aantal opties om de bijdrage te dekken. De reactie van de 

commissie was in meerderheid positief. Wel vond hij dat de brief concreter moest zijn, 

voordat de brief bij de raad ter besluitvorming voorgelegd kon worden. 

 

Concretisering aanbod DB Holland Rijnland 

Daarop heeft het college met het DB van Holland Rijnland overleg gevoerd. Met als 

resultaat dat Holland Rijnland zijn verzoek aan Leiderdorp concreter onderbouwt met de 

(financiële) opbrengsten van regionale samenwerking cq de bijdragen uit het RIF Holland 

Rijnland voor Leiderdorpse projecten.  

 

In de brief is het DB ingegaan op de wens van de Leiderdorpse raad om beter inzichtelijk 

te krijgen wat regionale samenwerking Leiderdorp oplevert. Leiderdorp krijgt met name 

inkomsten uit cofinanciering voor groenprojecten, zowel voor de Boterhuispolder, de polder 

Achthoven en een aantal groenprojecten binnen Leiderdorp die bijdragen aan de regionale 

doelstellingen. Verder is het DB vanuit middelen uit de eigen begroting een verkenning 

gestart naar de HOV-corridor Leiden-Leiderdorp. Deze corridor was in de planning door de 
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provincie Zuid-Holland naar achter geplaatst in de tijd. Het DB is van mening dat deze 

corridor van belang is voor Leiderdorp. Daarom heeft het besloten om deze verkenning (in 

samenspraak met de provincie) op eigen kosten uit te voeren. Ook wordt binnen de regio 

gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma fiets. Daarbij ligt de nadruk op kwalitatief goede 

verbindingen tussen woon- en werklocaties. Voor Leiderdorp biedt dit kansen voor het 

opwaarderen van woon-werkroutes met de fiets vanuit en door Leiderdorp.  

 

het DB geeft aan in haar brief de versterking van WOOON te ondersteunen. Daartoe heeft 

het bij de provincie een zienswijze ingediend op de provinciale structuurvisie (18-10-2012) 

om binnen de verordening Ruimte de mogelijkheid te bieden om woninginrichtingszaken 

met een bruto vloeroppervlak van minimaal 500 m2 mogelijk te maken. Andere dan 

traditionele woninginrichtingszaken op en rond WOOON wijst de regio niet af, mits deze 

zaken woongerelateerd zijn. De voorwaarde die het DB wel stelt is dat Leiderdorp vooraf 

afstemt met de buurgemeenten. 

 

De regio biedt haar steun aan bij de verplaatsing van Vliko. Zij erkent het regionale belang 

van het bedrijf en is van mening dat de huidige locatie door de vele vervoersbewegingen 

over de Achthovenerweg, door de oude kern van Leiderdorp en Kouderkerk niet gewenst 

is. Het DB wil echter de lopende trajecten niet frustreren.  Wanneer Vliko verplaatst is, 

biedt het DB aan om samen met Leiderdorp na te gaan, wat de mogelijkheden zijn om de 

vrijgekomen locatie groen in te richten, binnen het Regionale groenprogramma. 

 

In de brief laat het DB zien dat het  begrijpt dat Leiderdorp  iets wil terugzien van haar extra 

investering in de regio en neemt daar op onderdelen ook al actie op. Het college van 

Leiderdorp was en is nog steeds positief over de aanvullende bijdrage voor de tweede 

tranche RIF Rijnlandroute. Het woord is nu aan de raad om een finaal besluit te nemen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De bijdrage aan en de realisatie van de Rijnlandroute raakt nagenoeg alle 

beleidsvelden. Voor de economische ontwikkeling van de regio, vanwege de zuidelijke 

ontsluiting van de economische clusters in o.a. de Greenport Bollenstreek, Flora Holland 

en BioSciencepark. Voor de woningbouwopgave in de regio op voormalig Vliegkamp 

Valkenburg en omliggend gebied, omdat de rechter nu nog bouwprojecten in Katwijk 

stillegt omdat de infrastructuur onvoldoende is geregeld en de bouw op Valkenburg pas 
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kan starten als de Rijnlandroute gerealiseerd is. Voor verkeer en vervoer, vanwege de 

doorstroming en bereikbaarheid van onze regio en ontlasting van de randweg rondom 

Leiderdorp (de verbinding A4-N446-445 via de Willem de Zwijgerlaan naar de A44). Voor 

het behoud van de groene polders zoals Boterhuispolder en Polder Achthoven rondom het 

stedelijk gebied, omdat door de aanleg van de Rijnlandroute de bouw op Valkenburg 

gerealiseerd kan worden en het Groene Hart, De Duivenvoorde Corridor en de 

Bollenstreek vrij blijven van grootschalige bebouwing. 

 

2 Beoogd effect 

Het bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio, een betere bereikbaarheid 

en doorstroming van verkeer in de regio en het vrijwaren van bebouwing van het Groene 

Hart, de Duivenvoordecorridor en de Bollenstreek.  

 

3 Argumenten 

1.1 met de Rijnlandroute blijft het Groene Hart en de Bollenstreek vrij van bebouwing. De 

woningbouwopgave in de As Leiden Katwijk kan alleen gerealiseerd met Rijnlandroute, 

want de infrastructuur in de regio is onvoldoende om de woningbouwopgave te realiseren. 

Een gerechtelijke uitspraak heeft dit jaar in Katwijk drie bouwprojecten stilgelegd, vanwege 

het ontbreken van een goede infrastructurele ontsluiting richting A44/A4. 

 

1.2 Leiderdorp draagt bij vanuit regionale solidariteit. Deze solidariteit is een van de 

belangrijke dragers van het RIF 

 

1.3 Leiderdorp is de enige gemeente die nog niet bijdraagt. Alle gemeenten hebben hun 

bijdrage toegezegd. Een aantal onder voorwaarden, maar met hen is gesproken om 

daaraan tegemoet te komen. De verwachting is dat geen van hen terug zullen komen op 

hun eerdere positieve besluit als Leiderdorp besluit niet bij te dragen. 

 

1.4 het DB Holland Rijnland komt Leiderdorp binnen haar mogelijkheden tegemoet. Uit de 

geconcretiseerde brief van het DB valt te lezen dat het standpunt van de raad begrijpt. 

Daarom heeft het DB inzichtelijk gemaakt wat de (mogelijke) opbrengsten voor Leiderdorp 

zijn, zowel materieel als immaterieel. Leiderdorp zal zelf door aanvragen van 

cofinanciering voor Leiderdorpse projecten de opbrengsten uit het RIF verder 

optimaliseren.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het begrotingstekort loopt verder op, want met deze extra bijdrage is in de huidige 
begroting geen rekening gehouden. Met de keuze voor een andere optie tot financiering 
van het bedrag kan de hoogte van het jaarlijkse begrotingstekort worden gedrukt, door 
langer door te sparen. Voor de concept kadernota 2014 is optie 1 verwerkt. 
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5 Duurzaamheid 

Voor dit voorstel niet van toepassing. In aanloop naar de besluitvorming zijn allerlei 

varianten voor het tracé van de Rijnlandroute onderzocht en is een MER procedure 

gevolgd. Op dit moment wordt op het gekozen tracé via Voorschoten een boortunnel onder 

Voorschoten door en een half open tunnelbak langs de Stevenshof bedacht. Daarmee 

wordt de schade aan de omgeving zo minimaal mogelijk gehouden binnen de financiële 

kaders die zijn gekozen.  

 

6 Communicatie en participatie 

Na besluitvorming door de raad wordt door het college het raadsbesluit meegedeeld aan 

het DB van Holland Rijnland. Dit standpunt wordt per brief bevestigd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Hieronder noemt het college de financieringsmogelijkheden die al eerder in de commissie 

besproken zijn op 28 augustus 2012 nogmaals. (Corsanummer brief college aan raad 

2012l01122) 

 

Het Leiderdorpse aandeel in de tweede tranche RIF/RLR is éénmalig een bedrag van € 

754.974,- in 2015. Om die bijdrage te financieren kan dat bedrag in 2015 uit de reserve 

RIF Holland Rijnland worden gehaald en betaald worden aan Holland Rijnland. Dat 

betekent dat er in 2020/2021 een tekort in de reserve RIF Holland Rijnland ontstaat van € 

754.974,-. Om dat tekort te dekken zijn er een aantal opties: 

 

Optie 1. in 2014 starten om in 9 jaar € 754.974 te sparen, dat betekent dat er vanaf 2014 

jaarlijks een bedrag van ca € 83.886,= in de reserve RIF gestort wordt 

 

Optie 2. in 2022 het bedrag van €754.974 activeren en in 15 jaar aflossen, dat betekent dat 

er jaarlijks € 76.656,- aan kapitaallasten ontstaan. (€754.974 / 15 jaar (aflossing) + € 

754.974*1.035 (rente)). 

 

Optie 3. een variant op optie 1 is dat in 2014 wordt gestart met sparen en eventuele 

overschotten in de reserve RIF worden gestort om versneld het bedrag te sparen. 
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Optie 4. een variant op optie 2 is dat eventuele overschotten in de reserve RIF worden 

gestort, zodat in 2022 een lager bedrag geactiveerd hoeft te worden. 

 

Optie 5. Vanaf 2015 een bedrag sparen, lager dan ca. € 94.372. Eventuele overschotten 

storten in de reserve RIF. Indien eind 2021 een tekort ontstaat op de reserve dit bedrag 

activeren en afschrijven vanaf 2022. 

 

Het college heeft de voorkeur voor optie 1, met de mogelijk tot het ook toepassen van optie 

3. Dit is de meest zuivere spaaroptie.  

 

Afhankelijk van het jaar waarin de storting in de reserve start zijn de lasten per jaar: 

 

starten met 

storten in Bedrag per jaar Aantal maal storten 

2013 75.497 10x 

2014        83.886 9x 

2015        94.372 8x 

2016       107.853 7x 

2017       125.829 6x 

 
Bij goedkeuring van uw raad zal naar gelang welke optie gekozen wordt een voorstel in de 

kadernota 2014 volgen. 

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Brief van Holland Rijnland 17 januari 2013 
2. Brief aan Holland Rijnland 14 augustus 2012 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 5 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Holland Rijnland – tweede tranche RIF Rijnlandroute 

In dit voorstel is de vraag aan de raad akkoord te gaan met de Leiderdorpse bijdrage 

aan de tweede tranche RIF Rijnlandroute, zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 

van 

€ 754.974,-.  

De heer Jos Wienen spreekt in als lid van het DB van Holland Rijnland. Hij pleit er voor 

de Leiderdorpse bijdrage voor de tweede tranche RIF te betalen. Zonder de eigen 

bijdragen via het RIF was Holland Rijnland enorme bedragen van Rijk en Provincie 

misgelopen. Het geld voor de tweede tranche wordt ingezet voor een toekomtbestendige 

bereikbaarheid van de regio. 

 

D66, CDA en PvdA zijn voor betaling van de tweede tranche, GroenLinks en BBL tegen. 

De VVD kan nog geen afweging maken. Het college zegt toe voor de raad van 18 maart 

met een dekkingsvoorstel te komen. GroenLinks is van mening dat het besluit pas bij de 

kadernota genomen moet worden, waar alle uitgaven tegen elkaar kunnen worden 

afgewogen. 

De raad besluit op 18 maart. 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 4 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Managementletter 2012 gemeente Leiderdorp & Managementletter 

Servicepunt71 (SP71) 

De commissie is blij met de managementletter van de gemeente Leiderdorp. Ten 

aanzien van de managementletter van SP71 is de meerderheid van de commissie zeer 

kritisch. Het tot nu toe bereikte resultaat roept om dringende actie van het SP71 

bestuur. De basiszaken moeten op orde worden gebracht en er dient helderheid te 

komen over verantwoordelijkheden en financiële consequenties. Het college geeft aan 

dat bestuur van SP71 aan de slag gaat met de aanbevelingen. Inmiddels zijn een aantal 

zaken opgelost en verbeteringen worden aangebracht. De accountant wijst op de 

zakelijke benadering die van alle betrokken partijen nodig is. Ze geeft ook aan dat er al 

vervolgacties in gang zijn gezet naar aanleiding van de aanbevelingen in de 

managementletter. De VVD kondigt voor de raad van 18 maart een motie van 

aanmoediging aan, BBL verwacht voor de raad antwoord op de vraag over de kosten 

van het rapport Twijnstra Gudde. 

Toezegging: 

• Assurance rapport naar raad, zo mogelijk voor de raad van 18 maart. 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:   subsidieplafond 2014  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. In 2014 5% en in 2015 10% op het subsidieplafond te bezuinigen. 
 

2. In 2014 de productsubsidies met 0% te indexeren. 
 

3. Het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op € 967.096 + € 20.000 voor een 
correctie van een te laag toegekende subsidie aan het Sociaal Cultureel werk + 
€ 24.000 voor het Dagprogramma Senioren (Pluspunt). 

 
4. De huisvestingssubsidie voor 2014 vast te stellen op € 518.776. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Algemene Subsidieverordening (ASV)  2012 stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. De raad kan het college 

daarvoor een kader meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet gedaan. Het college  

stelt voor op het subsidieplafond voor 2014 een bezuiniging van 5% te realiseren en 

voor 2015 10%.  Het heeft een zestal uitgangspunten gehanteerd voor het bepalen 

van de absolute omvang van het plafond en welke subsidies het betreft. 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de 

productsubsidies en de fondsen; de huisvestingssubsidies zijn hiervan 

uitgezonderd. 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; omdat er in het 

kader van het effectief subsidie verstrekken keuzes moeten worden gemaakt. 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500; afgesproken in het 

coalitie akkoord is om op kleine subsidies, die toen maximaal  € 1.500 bedroegen, 

niet te korten.  

d. de huisvestingssubsidies Sterrentuin dekken de werkelijke huurkosten 2014; 

hiermee wordt de t-1 systematiek, die veel vragen opriep bij de huurders en tegen 

het principe van 100% huurcompensatie was,  los gelaten. 
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Het subsidiebudget waarop het college de bezuiniging wil realiseren bedraagt 

€ 1.017.996. Voorgesteld wordt derhalve € 50.900 te bezuinigen. Vanaf 2014 

komen  € 20.000 voor een correctie van een te laag toegekende subsidie aan het 

Sociaal Cultureel werk in 2013 en € 24.000 voor het Dagprogramma Senioren 

(Pluspunt) onder het subsidieplafond. Als hierop in de toekomst wordt bezuinigd, 

vallen de middelen voor het Dagprogramma Senioren terug naar de WMO. Bij de 

bepaling van de hoogte van de huursubsidie voor de huurders in de Sterrentuin is 

het college niet uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2013. 2012 was het 

huurprijspeil dat voor 2013 is gehanteerd. We gaan de werkelijke huur voor 2014 

subsidiëren. De t-1-systematiek wordt hiermee los gelaten. Tot slot heeft het college 

besloten om al in 2013 het subsidieplafond voor 2015 te bepalen en om dit tijdig met 

in ieder geval de productgesubsidieerde organisaties te communiceren, omdat 

bezuinigingen voor 2015 haast niet zonder consequenties voor het personeel van 

deze organisaties kunnen blijven. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2012 is de nieuwe ASV in werking getreden, die stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. En deze bepaalt dat de raad 

het college daarvoor een kader kan meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet 

gedaan. 

De ASV 2012 en de daaruit volgende Uitgangspunten subsidiebeleid, die uw raad in 

februari 2013 heeft vastgesteld, maken dat er bij subsidieverstrekking beter op 

prestaties gestuurd wordt en dat subsidie in principe wordt verstrekt voor activiteiten 

die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke welzijns- en 

cultuurbeleidsdoelen. Daarom stelt het college voor niet de kaasschaafmethode te 

hanteren, maar om keuzes te maken. Het uitgangspunt dat subsidie subsidiair is zijn 

(heeft de organisatie de subsidie werkelijk nodig), is daarbij leidend. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het verstrekken van product- , huisvestings- en reguliere subsidies heeft een relatie 

met het welzijns/WMO-beleid en met het cultuur- en educatiebeleid. In mindere 

mate raakt het het onderwijsbeleid en het beleid voor sport & bewegen. Het heeft 

een directe relatie met het exploitatie / accommodatiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Door zo effectief mogelijk subsidie te verstrekken een bezuiniging van 5% realiseren op 

het subsidiebudget. 
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3 Argumenten 

1.1 Het is nodig met deze percentages te bezuinigen om de begrotingstaakstelling voor 

de komende jaren te halen. 

Het college hanteert bij de realisatie van de bezuiniging voor 2014 de volgende 

uitgangspunten: 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de productsubsidies, 

het incidentenfonds, stimuleringsfonds en het bomenfonds; 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500. 

 

2.1 Dit is in lijn met het besluit van uw raad over de subsidieplafonds 2013. 

Afspraak is dat de loonkosten van de productgesubsidieerde instellingen geïndexeerd 

worden. Voor 2013 heeft uw raad het percentage op 0% gezet “vanwege de te verwachte 

voortduring van de economische ontwikkeling in Nederland”. Deze duurt naar 

verwachting ook in 2014 voort. 

 

3.1 De basis hiervoor is het subsidieplafond 2013 en de bedragen zoals deze in de 

begroting zijn opgenomen. 

De correctie voor het bedrag aan het SCw vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die 

gemaakt zijn in het kader van de destijds opgelegd taakstelling van € 60.000. In 2013 is 

ten onrechte een extra korting van € 20.000 opgelegd die hiermee wordt teruggedraaid.  

De bijdrage aan Pluspunt van € 24.000 wordt conform de Uitgangspunten subsidiebeleid 

opgenomen in het subsidieprogramma. Deze bijdrage staat begroot in het mjb 2013 bij 

de WMO beleidsgelden en zal na akkoord van uw Raad met het opmaken van de 

begroting 2014 overgeboekt worden naar het subsidieprogramma ten last van de WMO 

beleidsgelden. 

 

4.1 Dit zijn de werkelijke huurkosten die in 2014 in rekening worden gebracht.  

Hiermee wordt de t-1 systematiek los gelaten, waarbij de hoogte van de huursubsidie 

bepaald werd op basis van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De voor 2014 

begrote huursubsidiebedragen zijn echter niet geïndexeerd (ten opzichte van 2013). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

5% bezuinigen vraagt om, op basis van de afrekening van 2012 en de aanvragen voor 

2014 keuzes te maken welke activiteiten of fondsen het beste bijdragen aan het bereiken 

van de gemeentelijke beleidsdoelen. Met het hanteren van de kaasschaafmethode 

worden deze keuzes niet gemaakt. Dit is in lijn met de Uitgangspunten subsidiebeleid die 

door uw raad onlangs zijn vastgesteld. 

Door het toevoegen van een reeds bestaande subsidie (Dagprogramma Senioren) aan 

het subsidieplafond en het corrigeren van een te laag toegekende subsidie (aan SCw) is 

het niet mogelijk om de beoogde bezuiniging van € 50.900 ook daadwerkelijk te 

realiseren. 

 
5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties uit het subsidieprogramma en de drie productgesubsidieerde instellingen 

zullen over het besluit van uw raad worden geïnformeerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Door 5% te bezuinigen op de subsidies wordt er een besparing van € 50.900 ingeboekt. 

Na verrekening van de correctie SCw en toevoeging subsidie Pluspunt resteert hiervan 

€ 6.000. 

 

Totaal subsidieprogramma      

Subsidies 2013 (excl. bezuiniging 5%) 1.017.996  

Bezuiniging 5% op subsidies 50.900  

Subsidies 2014 (incl. bezuiniging 5%)  967.096 A

Correctie SCw  20.000 B

Nieuwe subsidie Pluspunt  24.000 C

  1.011.096 A+B+C

Huisvestingssubsidies 2013  518.776 

Nieuwe subsidieplafond 2014 1.529.872 

 
8 Evaluatie 

- 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  subsidieplafonds 2014    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2013i00273 van 19 februari 

2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur & Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet en afdeling 4.2.2 van de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

b e s l u i t: 

1. In 2014 5% en in 2015 10% op het subsidieplafond te bezuinigen. 

2. In 2014 de productsubsidies met 0% te indexeren. 

3. Het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op € 967.096 + € 20.000 voor een correctie van 

een te laag toegekende subsidie aan het Sociaal Cultureel werk +€ 24.000 voor het 

Dagprogramma Senioren (Pluspunt). 

4. De huisvestingssubsidie voor 2014 vast te stellen op € 518.776. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 4 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Subsidieplafonds 2014 

Conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 stelt de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vast. De commissie vindt de verstrekte 

informatie summier en vraagt om meer duidelijkheid over de voorgestelde bezuiniging 

en de verdeling. 

Het college geeft aan dat de begroting 2013 als basis dient voor dit voorstel om 5% te 

bezuinigen op het totaal van de middelen. Indien de prestaties van instellingen niet 

voldoende waren, dan kan dat gevolgen hebben voor de toekenning van subsidie in 

2014. De VVD kondigt een mogelijk amendement aan. CDA en PvdA geven aan niet met 

het 1e beslispunt in te kunnen stemmen. De raad neemt op 18 maart een besluit. 
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Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de 

transitie van de jeugdzorg. 

 

Leeswijzer 

De jeugdzorg gaat in zijn geheel naar gemeenten. Dat is een groot en complex proces. Voor 

gemeenten gaat het om een geheel nieuw terrein. Regionale samenwerking tussen gemeenten op 

specifieke onderdelen is daarbij verplicht en op andere onderdelen wenselijk . Daarom werken 

gemeenten in Holland Rijnland en Boskoop gezamenlijk aan de voorbereiding op- en de invulling van 

deze nieuwe taken. 

Dit document wil betrokkenen als raads- en collegeleden, ambtenaren, professionals en andere 

betrokkenen en geïnteresseerden inzicht geven in wat de nieuwe taken inhouden en hoe de 

gemeenten zich daar nu op voorbereiden. 

Per onderdeel/doelgroep wordt uitgelegd wat de wet van gemeenten vraagt en hoe daar binnen 

Holland Rijnland aan gewerkt wordt. Uiteraard betreft het hier een huidige stand van zaken, die 

wanneer nodig geactualiseerd wordt. 

 

1. Inleiding 

1.1        Waarom een transitie? 

Het huidige jeugdzorgstelsel moet op de schop. Terwijl onze jeugd tot de gelukkigste ter wereld 

behoort, neemt de instroom in de jeugdzorg al jaren sterk toe. Er gaat veel geld naar de zware 

geïndiceerde jeugdzorg en er is te weinig geld en aandacht voor preventie en vroegsignalering. Het 

zorgaanbod is versnipperd en het systeem van indicatiestelling via Bureau Jeugdzorg en 

zorgverzekeraars is complex. Veel tijd van professionals gaat zitten in administratie en 

verantwoording. De zorg is niet effectief genoeg, vooral omdat zij teveel los van de sociale context 

van jeugdigen en gezinnen en probleem- in plaats van systeemgericht (gezin, omgeving|) plaatsvindt. 

Een meer integrale aanpak, met oog voor alle leefgebieden en gezinsleden is nodig. Tot slot is de 

verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg versnipperd over rijk, provincies, gemeenten, en 

zorgverzekeraars. 

De transitie van de gehele jeugdzorg naar gemeenten met ingang van 1 januari  2015 moet een 

antwoord bieden op bovenstaande tekortkomingen. De gemeente moet worden gezien als de meest 

nabije overheid die dichtbij mensen staat en die waar nodig dwarsverbanden kan leggen. Er komt 

een nieuwe jeugdwet die deze taken moet regelen. Alle huidige budgetten voor jeugdzorg worden 

samengevoegd en komen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
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1.2 Wat komt er naar ons toe? 

Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor het hele jeugdveld.  

Er komt een nieuwe jeugdwet die nu in concept voorligt. Tot 18 oktober kon er commentaar worden 

gegeven op de concept wet
1
. Het wetstraject moet  in 2013 afgerond zijn. 

Naast de huidige taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg worden 

gemeenten verantwoordelijk voor:  

• de huidige door de provincie gefinancierde geïndiceerde jeugdhulpverlening (nu geïndiceerd 

via de Bureaus Jeugdzorg. Het gaat hier om jeugdigen met wat zwaardere problematiek die 

hulp krijgen vanuit bijvoorbeeld Cardea of Horizon. Het kan gaan om ambulante hulp, 

medisch kinderdagverblijf, residentiele zorg, kamertrainingscentra, pleegzorg etc.) 

• de geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd). Het gaat hier om jeugdigen met een 

psychische of gedragsstoornis . Te denken valt aan ADHD, autisme etc. Aanbieders bij de GGZ 

jeugd zijn o.a. 1e lijns en 2
e
 lijns vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en 

instellingen als Rivierduinen Kinderen en jeugd (inclusief Centrum Autisme, Kristal (voor 

kinderen met een psychische aandiening en een licht verstandelijke beperking) en Curium 

dat ook klinische zorg biedt. MEE is een instelling die actief is bij advisering en toeleiding naar 

zorg. 

• de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB) Het gaat hier om jeugd met 

een IQ tussen 50 en 85). Aanbieders zijn bijvoorbeeld Ipse de Bruggen, Gemiva, Philadelphia, 

de Haardstee etc. Het kan gaan om ambulante of residentiele zorg en het gaat hierbij om 

chronische problematiek. 

• Wanneer de veiligheid van jeugdigen in het geding is kan de rechter een uitspraak doen voor 

onder toezicht stelling (OTS) en/of uithuisplaatsing, (jeugdbescherming). Het gaat hierbij om 

zware problematiek en zeer ingrijpende maatregelen in het leven van kinderen en gezinnen. 

De jeugdbescherming wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en de William Schrikkergroep 

(de laatste specifiek voor kinderen en gezinnen met een licht verstandelijke beperking) 

• Als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd kan de rechter jeugdreclassering 

voorschrijven na detentie. De jeugdreclassering wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg en 

de jeugdreclassering van het Leger des Heils. 

• de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijke uitspraak). Het gaat om jeugdigen 

vanaf 12 jaar, die tijdelijk in een gesloten instelling geplaatst worden. Het gaat daarbij 

bijvoorbeeld om slachtoffers van eergerelateerd geweld, loverboys etc. In onze regio is De 

Vaart onlangs geopend, naast Teijlingereind. De Vaart is onderdeel van Horizon. Er zijn ook 

elders in het land gespecialiseerde jeugdzorgplus instellingen waar kinderen uit deze regio 

naar toe gaan. 

                                                           

1
 De gemeenten in Holland Rijnland hebben samen met de regio’s Midden Holland en Zuid Holland Zuid een 

reactie op de concept wet opgesteld en aan de ministeries gestuurd. 
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• Kindertelefoon: de kindertelefoon is een landelijk concept. Via een motie uit de Tweede 

Kamer en de wet worden gemeenten verplicht de Kindertelefoon in stand te houden. 

• Integratie van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk 

Geweld.  

 

1.3 Regionale samenwerking 

Gemeenten zijn verplicht op regionaal niveau samen te werken, in het bijzonder op het gebied van 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de jeugdzorg plus. Ook voor de zeer specialistische 

vormen van jeugdzorg is regionale samenwerking nodig. De regionale samenwerking en afspraken 

moeten een jaar voor de invoering van de wet (1-1-2014) helder zijn. 

Gemeenten in Zuid Holland Noord (Holland Rijnland) werken al jaren samen om de zorg voor jeugd 

te verbeteren. Ze doen dit binnen het traject ketenaanpak jeugd, dat in 2006 gestart is na het 

tragische overlijden van Savanna in Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt door de 15 gemeenten op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau samengewerkt, waarbij de zorginstellingen nauw betrokken zijn. Het 

was dan ook niet meer dan logisch om de transitie ook op dit regionale niveau op te pakken. De regio 

heeft met ruim 500.000 inwoners genoeg omvang om de transitie aan te kunnen. 

Gemeenten in Holland Rijnland werken ook bij de veranderingen in de Wmo (begeleiding van de 

AWBZ naar de Wmo) en werk nauw samen in het project 3D (3 decentralisaties). Een aantal thema’s 

die voor alle decentralisaties gelden en een integrale werkwijze worden daar gemeenschappelijk 

ontwikkeld.  

Met de transitie van de jeugdzorg komt er een zware taak en verantwoordelijkheid bij gemeenten te 

liggen. We zijn ons ten volle bewust van de ernst en zwaarte van deze taak. Anderzijds zien we ook 

veel mogelijkheden om naar jeugdzorg in de regio te komen waarbij gezinnen en jeugdigen centraal 

staan. Waarbij we uitgaan van de vraag en behoeften van mensen en niet van het aanbod, waarbij 

we de kracht van mensen versterken en waar we indien nodig optreden omdat de veiligheid van 

kinderen in het geding is. 

1.4 Op weg naar 1 januari 2015: richten in 2013 en inrichten in 2014 

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. 2013 is een cruciaal 

jaar voor de voorbereiding van de Jeugdwet. Naast een (organisatorische en financiële) 

decentralisatie naar de gemeente, heeft de wetgever ook nadrukkelijk een transformatie van de 

jeugdhulp voor ogen. Dit vraagt veel kennis van het ambtelijk apparaat, aangezien de variëteit aan 

sectoren, disciplines en organisaties is erg groot is.  

In 2013 worden richtinggevende kaders ontwikkeld, die elke gemeenteraad in haar kaderstellende 

functie begin 2014 zal bespreken en vaststellen.  In 2014 worden de kaders uitgewerkt om te komen 

tot een Beleidskader 2014-2019. Daar zal de Raad zich eind 2014 over uitspreken.  
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2. Preventief jeugdbeleid 

Gemeenten zijn ook in het huidige stelsel verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. Dat 

heeft zijn wettelijke grondslag in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) prestatieveld 2 en 

de WPG (Wet Publieke Gezondheid), waarin de jeugdgezondheidszorg is geregeld. 

2.1 WMO prestatieveld 2 

Gemeenten hebben 5 taken: informatie en advies 

 Vroegsignalering,  

Toeleiding naar zorg,  

Licht pedagogisch advies en  

Coördinatie van zorg.  

De Centra voor Jeugd en Gezin spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze taken.  

 

2.2 Wet Publieke Gezondheid 

In deze wet is de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus, schoolartsen) geregeld. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een wettelijk verplicht deel (uniform deel) en een (wettelijk) 

maatwerk deel, dat gemeenten zelf kunnen invullen. De Jeugdgezondheidszorg voert een traject van  

flexibilisering door. De standaard contact momenten uit het uniforme deel kunnen bij kinderen en 

gezinnen waar alles goed gaat wat minder, om zo meer tijd te hebben voor kinderen en gezinnen die 

wat meer ondersteuning nodig hebben.  

Het maatwerkdeel JGZ gaat naar verwachting uit de WPG en over naar de nieuwe jeugdwet. 

Gemeenten zijn dan vrij dit soort activiteiten ook buiten de JGZ te beleggen. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Flexibilisering JGZ  Gemeenten/GGD 2013 

Invulling voormalig 

maatwerkdeel JGZ 

Gemeenten 2013/2014 

 

2.3 Centra voor Jeugd en Gezin 

De Centra voor Jeugd en Gezin nemen een belangrijke plaats in bij en na de transitie. Ze moeten hun 

tentakels hebben in gemeenten, wijken, onderwijs, voorschoolse voorzieningen en andere plekken 

die belangrijk zijn voor ouders en jeugd. De CJG’s zijn opgezet als netwerkorganisaties met 

laagdrempelige inlooppunten. Hun taak zal veranderen, omdat de CJG’s ook een rol zullen spelen bij 
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de inzet van meer specialistische zorg en het werken met 1 gezin 1 plan. Daarbij willen we de 

laagdrempeligheid niet verliezen.  

De kwaliteit van de CJG’s is wisselend en alle CJG’s in de regio zijn nog steeds in ontwikkeling. Het is 

belangrijk nu kwaliteitseisen te gaan stellen aan de CJG’s. Daarvoor is een traject ingezet in 

samenwerking met bureau “de Jeugdzaak”. Resultaat is een regionaal bedrijfsplan met een 

activiteitenplan om de CJG’s te versterken en verder te ontwikkelen. Een deel van de acties ligt op 

regionaal niveau, een deel op lokaal niveau. Van gemeenten vragen de actiepunten om meer  te 

investeren en faciliteren. Van de instellingen worden inhoudelijke acties gevraagd, die vooral gericht 

zijn op versterking van de samenwerking en integraliteit. Dat alles moet ervoor zorgen dat de CJG’s 

”transitieproof” zijn en toegerust op nieuwe taken bij de transitie. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Versterken CJG’s Gemeenten/CJG 

partners 

2013/2014 

 

 

3. Onderwijs 

Ook in het onderwijs gaat er veel veranderen.  

3.1 Passend Onderwijs 

Met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen de plicht een passende 

onderwijsplek aan het kind te bieden. Als scholen dat zelf niet kunnen, moeten ze zorgen dat een 

kind elders een onderwijsplek krijgt. De huidige regelingen omtrent de toegang via indicatiestelling 

en begeleiding via een rugzakje komen te vervallen. De samenwerkingsverbanden van de scholen 

(primair en voortgezet onderwijs) worden zelf verantwoordelijk voor de inzet van zorg en bepalen 

zelf de grondslagen voor plaatsing in het speciaal onderwijs. 

De budgetten voor zorgleerlingen worden overgeheveld naar de samenwerkingsverbanden. De 

gezamenlijke schoolbesturen van een samenwerkingsverband maken afspraken over de inzet van 

geld en zorg. Daarbij hebben de samenwerkingsverbanden de plicht hun zorgplan af te stemmen met 

gemeenten in op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Een belangrijk vraagstuk daarbij is welke 

zorg vanuit het onderwijs wordt ingezet en gefinancierd en welke zorg de verantwoordelijkheid is 

van de (door de gemeente gefinancierde) partners. 

Onderwijs en gemeenten moeten gaan werken aan integrale zorgplannen en toegang. Daartoe zijn in 

oktober pilots gestart in de 3 subregio’s (Leiden, Alphen aan den Rijn en Noordwijk) waar deze 

integrale toegang verder wordt uitgewerkt. De pilots zijn onderdeel van de voorloperaanpak passend 

onderwijs/transitie jeugdzorg van de ministeries van VWS en OCW en zijn daar als een van de beste 

initiatieven beoordeeld. De hier genoemde pilots zijn breder dan de inzet van zorg vanuit het 

onderwijs. We komen daar in paragraaf 4 op terug. 
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3.2 Zorg in en om de school 

Als het gezin het 1
e
 milieu is van kinderen, is de school het tweede milieu. Ze brengen een groot deel 

van hun leven door in de school en de school is vaak de plek waar problemen bij het opvoeden en 

opgroeien voor het eerst gesignaleerd worden. Dan is het zaak ervoor te zorgen dat het kind/gezin 

vroeg de goede zorg en ondersteuning krijgt. Elke school heeft een intern zorgteam. Daarnaast zijn er 

korte lijnen tussen elke school en de CJG’s. Hier speelt het (jeugd) maatschappelijk werk een 

belangrijke rol. Scholen geven aan dat de inzet van maatschappelijk werk heel veel problemen kan 

opvangen en ernstiger problematiek kan voorkomen. Het maatschappelijk werk is volgens de 

onderwijspartners onmisbaar in de school omdat ze breed en systeemgericht kunnen werken. 

Daarnaast moet ook de JGZ/huisarts indien nodig snel kunnen worden ingeschakeld als de 

problematiek meer van lichamelijke aard is. De gemeenten en scholen moeten afspraken maken over 

de inzet van zorg in en om de school. Daarbij lijkt een bepaald zorgvolume vanuit de CJG’s, dat op 

vraag van scholen snel kan worden ingezet, de meest effectieve en efficiënte methode. Ouders 

moeten daar altijd nauw bij betrokken worden, omdat het hun kind betreft. Voor het voortgezet 

onderwijs zal de ondersteuning meer aan de school moeten worden gekoppeld. Omdat leerlingen in 

het VO uit diverse gemeenten afkomstig zijn vraagt dit om gezamenlijke financiering vanuit de 

gemeenten. 

De zes samenwerkingsverbanden voor PO en VO in de regio’s en de gemeenten voeren gezamenlijk 

overleg om de structuren rond passend onderwijs en zorg in en om de school vorm te geven. Daarbij 

worden zorg, werkwijzen en middelen zoveel mogelijk gecombineerd ingezet. 

Medio 2013 zal er naar verwachting een gezamenlijk voorstel naar alle betrokken partijen gaan. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Passend 

Onderwijs 

Onderwijs/samenwerkingsverbanden 

via OOGO met gemeenten 

2013/2014 

Zorg in en om 

school  

(vanuit CJG’s) 

Gemeenten en onderwijs 2013/2014/2015 

 

 

4. Van indiceren naar arrangeren: integrale toegang 

Veel van de  zorg in het huidige stelsel is alleen toegankelijk via indicatiestellingen. De Bureaus 

Jeugdzorg indiceren voor de jeugdhulpverlening, het zorgkantoor en Centraal Indicatieorgaan 

Zorginstellingen (CIZ indiceren voor de huidige AWBZ voorzieningen als begeleiding en de zorg 

voor licht verstandelijke beperkte jeugd. Bureau Jeugdzorg en de huisarts tenslotte, verwijzen in 

het huidige systeem naar de GGZ jeugd. 80 % van de huidige verwijzingen naar de GGZ jeugd 

loopt via de huisarts. 
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Het verplichte systeem van indicatiestelling verdwijnt en er komt 1 integraal jeugdbudget naar 

gemeenten. Het vervallen van indicatiestellingen en daarmee het strakke onderscheid tussen 1
e
 

en 2
e
 lijn en preventie en curatie, maakt het mogelijk preventie en curatie meer aan elkaar te 

verbinden, sneller hulp in te zetten en veel administratieve regeldruk te voorkomen. Anderzijds 

moet het proces dat leidt tot het toewijzen van zorgtrajecten zorgvuldig gebeuren. In pilots gaan 

we op 3 plekken in de regio aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe manier van 

zorgtoeleiding en zorgtoewijzing onder het motto: “van indiceren naar arrangeren”.  

Aan de hand van een aantal casussen gaan pilotteams aan de slag om een nieuwe werkwijze te 

ontwikkelen. Daarbij sluiten we aan bij de werkwijze en uitgangspunten van 1 gezin 1 plan, waar 

al langer in de regio mee wordt gewerkt. Daarbij gaat het om: 

• Versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen 

• Waar mogelijk betrekken van het sociale netwerk 

• Het samen met de ouders/jeugdige opstellen van doelen op basis van de behoefte en 

situatie van de cliënt. Daarbij kijken we breed naar het gezin als geheel en naar alle 

leefdomeinen als werk en inkomen, wonen, onderwijs etc. 

• De cliënt (ouder of jongere) is eigenaar van het plan 

• Waar nodig wordt snelle diagnostiek ingeschakeld zonder door te verwijzen. We 

verwijzen niet meer door, maar halen deskundigheid “erbij”. 

• Als specialistische zorg nodig is, is dit integraal onderdeel van het ondersteuningsplan. 

Ook hier geldt dat we niet meer doorverwijzen, maar erbij halen.  

• Er wordt een coördinator van zorg aangewezen, waarbij de voorkeur van de cliënt van 

groot belang is 

 

Deze uitgangspunten vereisen een brede blik. Hoe we dit precies gaan doen ontdekken we in de 

pilotpraktijk.  

De pilots vinden plaats in Leiden (Noord), Noordwijk en Alphen aan den Rijn. In de pilotteams zitten 

medewerkers van CJG, onderwijs, Bureau jeugdzorg, MEE en Cardea. Op afroep is de deskundigheid 

van de GGZ jeugd en Ipse de Bruggen beschikbaar. Er zijn directe contacten met de gemeentelijke 

Wmo loketten en werk en bijstand. Bureau “Partners in jeugdbeleid”, dat eerder 1 gezin 1 plan in de 

regio introduceerde begeleidt de pilots. 

De pilots worden bekostigd met middelen van de provincie en de ministeries van OCW/ VWS. Door 

de provincie in het kader van de pilots transitie vanuit de provincie en door VWS/OCW in het kader 

van de voorloperaanpak passend onderwijs/transitie jeugdzorg van beide ministeries. Vanuit de 

ministeries is daarbij inzet beschikbaar om belemmeringen in regelgeving etc. waar we werkende 

weg wellicht tegenaan zullen lopen aan te kaarten en waar mogelijk op te lossen 
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De pilotperiode bedraagt 1 jaar en heeft als eindresultaat een nieuwe regionale werkwijze voor 

integrale toegang jeugd. Er wordt nauw samengewerkt met de werkgroep en 3D werkgroep toegang. 

Uiteraard zullen er 3D zeer nauwe verbindingen worden gelegd, waar het de toegang tot sociale 

voorzieningen betreft. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Integrale toegang 

jeugd 

Gemeenten/onderwijs/huisartsen 

i.s.m. zorgaanbieders etc. 

4
e
 kwartaal 2012 

t/m 3
e
 kwartaal 

2013 

 

5. Vraag en aanbod 

Het aanbod op het gebied van preventieve en curatieve hulp is versnipperd en omvangrijk. De 

transitie zal ook op dit terrein tot wijzigingen leiden. We werken daarom aan een herijking van het 

aanbod op basis van de vraag. We brengen allereerst de vraag van ouders en jeugd in beeld, 

vervolgens het huidige aanbod op die vragen met een onderscheid van lichte naar zware hulp en we 

maken keuzes welk aanbod we met elkaar beschikbaar willen stellen. Er kan daarbij sprake zijn van 

een regionaal minimum aanbod, naast lokale accenten. Het is vaak goedkoper en efficiënter met 

elkaar als regio een bepaald volume beschikbaar te stellen dan dat per gemeente te doen. Uiteraard 

is dat vooral efficiënt voor wat kleinere gemeenten. We werken samen met het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJI) bij de herijking van het aanbod. In de eerste helft van 2013 ligt er een regionaal 

plan. Ook 3D wordt er gekeken naar vraag en aanbod. Het aanbod bij jeugd is zo groot en complex 

dat het binnen het jeugdtraject wordt uitgevoerd. Uiteraard wordt vervolgens afgestemd met de 

resultaten van de 3D werkgroep. 

 

Onderwerp verantwoordelijkheid planning 

Vraag en aanbod in 

beeld 

gemeenten Medio 2013 

 

 

6. Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (GGZ kinderen en jeugd) 

Ook de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Er is al jaren sprake van een forse groei van instroom in de GGZ jeugd. De meeste kinderen komen er 

via de huisarts en een kleiner deel via de Bureaus Jeugdzorg. 

In de nieuwe concept wet blijft de weg via de huisarts bestaan. Dat is op zich een goede zaak omdat 

de huisarts vaak de meest nabije en vertrouwde persoon is. Gemeenten krijgen daarbij een 

leveringsplicht. Dat heeft twee grote nadelen: 



 9

Enerzijds is er sprake van een groot financieel risico voor gemeenten en anderzijds vormt het een 

aparte route tot zorg via de huisarts, die niet altijd breed kijkt naar kind en gezin, andere sociale 

domeinen etc. Om die reden zijn bij de pilots toegang jeugd van indiceren naar arrangeren 

huisartsenpraktijken betrokken. We doen dit via de praktijkondersteuners GGZ die de deelnemende 

huisartsen hebben. 

De plaats en financiering van 1
e
 en 2

e
 lijns vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten vraagt 

specifieke aandacht.  

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

GGZ jeugd, toegang en 

financiering 

Gemeenten (en 

huisartsen) 

Toegang 3
e
 kwartaal en 

financiering 2013/2014 

 

7. Jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVB) 

Bij de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking gaat het om jongeren met een IQ tussen 

de 50 en 70 met blijvende beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid en om zwakbegaafde 

jeugdigen (met een IQ van 70 tot 85) met ernstige en chronische beperkingen in de sociale 

redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Jeugd LVB toegang en 

financiering 

Gemeenten Toegang 3
e
 kwartaal 

2013 en financiering 

2013/2014 

 

8. Jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) 

Op deze onderdelen zijn gemeenten verplicht regionaal samen te werken. Een jaar voordat de wet in 

werking treedt moeten gemeenten aangeven hoe ze op deze terreinen gaan samenwerken en deze 

onderdelen regelen en vormgeven. 

8.1 Jeugdbescherming 

De activiteiten in het kader van de jeugdbescherming worden nu uitgevoerd door de Bureaus 

Jeugdzorg. Na de decentralisatie in 2015 zal deze taak worden uitgevoerd door gecertificeerde 

instellingen (dat kan het huidige Bureau Jeugdzorg zijn).  

In de conceptwet loopt de weg naar de rechter via de Raad voor de Kinderbescherming, die op 

meldingen onderzoek doet en indien nodig een zaak voorlegt aan de kinderrechter. De Raad wijst 

een gecertificeerde instelling aan die de uitvoering van de maatregel uitvoert (in het huidige systeem 

wordt dit door voogden van Bureau Jeugdzorg of de William Schrikkergroep gedaan). Een 

hulpverleningstraject kan door deze instelling en de voogd worden ingezet. De gemeente maakt 
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afspraken met Raad en instellingen die de maatregel en de jeugdhulp uitvoeren en financiert deze. 

Dat maakt de regierol van de gemeente in deze beperkt. Daar is vanuit de regiogemeenten bezwaar 

tegen gemaakt bij de consultatieronde van de jeugdwet.  

In de visie van Holland Rijnland moet er geen knip worden gelegd tussen het vrijwillig en gedwongen 

kader, maar moet er sprake zijn van 1 zorgproces. We sluiten ook hier weer aan bij de 1 gezin 1 plan 

gedachte: vanuit het plan kan het nodig zijn een beschermingsmaatregel aan te vragen of melding te 

doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Indien er een maatregel en zorgtraject 

worden ingezet, worden deze onderdeel van het plan en ziet de voogd toe op de uitvoering ervan. 

Op die manier borgen we zorg ook na de maatregel. Het is echter niet zeker of de wet deze ruimte 

zal bieden. Mocht de wet op dit onderdeel niet veranderen dan zullen we proberen via goede 

afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming tot een dergelijke werkwijze te komen. 

8.2 Jeugdreclassering 

Ook jeugdreclassering wordt ingezet op uitspraak van de rechter. Net als bij de jeugdbescherming 

geldt ook hier dat de uitvoering van de maatregel bij een gecertificeerde instelling wordt belegd. 

Dezelfde argumenten als bij de jeugdbescherming gelden ook hier: gemeenten in Holland Rijnland 

hebben de intentie om een jeugdreclasseringmaatregel onderdeel te laten zijn van een breder en op 

perspectief gericht plan. 

 

8.3 Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) 

Jeugdzorg plus is residentiële opvang voor jeugdigen met ernstige problematiek in een gesloten 

setting (waar geen sprake is van detentie). Een jeugdzorgplus plaatsing gebeurt op uitspraak van de 

rechter (civielrechtelijk, niet strafrechtelijk). In onze regio is er 1 instelling voor jeugdzorg plus bij De 

Vaart (van Horizon), naast Teijlingereind (de justitiële jeugdinrichting) . Ook hier geldt dat we 

plaatsing in het gesloten kader willen inpassen in een breed en op perspectief gericht plan voor de 

jongere. 

 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Regionale afspraken 

omtrent 

jeugdbescherming, 

jeugdreclassering en 

jeugdzorg plus 

Gemeenten, justitie 

(rechter), Raad voor de 

Kinderbescherming 

Voorstel voor regionale 

invulling en bekostiging 

eind 2013 

 

9. Integratie Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt Kindermishandeling 

De concept wet schrijft voor het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG)(hier bij de GGD) en het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, nu onderdeel van Bureau Jeugdzorg)) te integreren. 

Er moet één toegang zijn. De taken van het SHG en AMK verschillen wezenlijk. Het AMK doet 
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onderzoek en adviseert aan de Raad voor de Kinderbescherming, het Steunpunt is meer een 

adviespunt. Ook qua inbedding verschillen beide instellingen. De concept wet stelt eisen aan 

certificering, wat nu niet het geval is. Een eerste gesprek is gevoerd met het beleidsoverleg van het 

Steunpunt Huiselijk Geweld. Daar is afgesproken dat dit beleidsoverleg, waarin ook het AMK 

vertegenwoordigd is, met een voorstel voor vervolggesprekken komt. Bij het schrijven is nog niet 

bekend wat de toekomst van Bureau Jeugdzorg wordt. Dat maakt ook de discussie rondom het AMK 

lastig. Daarnaast is het zo dat AMK en SHG hun banden hebben binnen de veiligheidskolom en de 

OGGZ. Het SHG wordt bestuurlijk aangestuurd vanuit de centrumgemeente Leiden. Om al deze 

redenen vraagt dit onderdeel om een brede en integrale blik, niet alleen vanuit de transitie van de 

jeugdzorg. 

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 

Integratie Steunpunt 

Huiselijk Geweld en 

Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling 

Gemeenten/provincie/ 

centrumgemeente 

Eind 2013 voorstel 

 

10. Financiering 

Met de transitie jeugdzorg komt er één financieringsstroom naar de gemeenten. Op het landelijke 

macro budget van ca. 3 miljard wordt 15% gekort (300 miljoen uit Rutte I en nog eens 150 miljoen uit 

Rutte II). De eerder aangekondigde eigen bijdrage in de jeugdzorg, is in het nieuwe regeerakkoord 

geschrapt. Tot slot geeft het nieuwe regeerakkoord aan dat er 1 (ontschot) budget moet komen 

binnen gemeenten voor alle decentralisaties in het sociale domein. 

 Door veel van de huidige bureaucratie te schrappen en het systeem van indicatiestelling te 

vereenvoudigen kan flink worden bespaard. In het eerste jaar na de transitie zijn gemeenten 

verplicht de huidige zorgtrajecten voort te zetten. 

Tot op heden is niet bekend hoe het verdelingsmodel er uit gaat zien. Onderzoekscentrum Cebeon 

werkt aan een landelijk model. Gemeenten kunnen overwegen een deel van deze middelen 

gezamenlijk in te zetten om efficiënt en flexibele zorg te kunnen inzetten. In een startbijeenkomst 

jeugd hebben de portefeuillehouders aangegeven te willen nadenken over een model van 

solidariteit. Gezamenlijke inkoop/subsidiering bijvoorbeeld geeft financieel voordeel en flexibiliteit 

en garandeert een beschikbaar zorgvolume. Dit is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de 

aanpak van de 3 decentralisaties (3D). 

 Van groot belang is de keuze van financieringsvorm. Daarbij zijn verschillende varianten mogelijk die 

bijvoorbeeld cliëntgebonden, trajectgebonden of instellingsgebonden zijn. Er kan zorg in natura 

beschikbaar worden gesteld al dan niet via een vorm van Pgb of vouchers. Er kan worden ingekocht 

of gesubsidieerd. De financieringsvorm moet aansluiten op de visie en sturingsfilosofie van de 

gemeenten. Verschillende modellen zullen worden onderzocht en uitgewerkt binnen de 3D aanpak.  

Onderwerp Verantwoordelijkheid Planning 
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Financieringsmodel Gemeenten  3D 2013 

 

11. Projectstructuur 

De voorbereiding op de transitie bouwt voort op de ketenaanpak jeugd. De 3 grote gemeenten in 

de regio (Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden) trekken ieder een traject. Ambtelijk trekker van 

de transitie jeugdzorg is de gemeente Alphen aan den Rijn. De ketenaanpak jeugd bestaat al 

sinds 2006 en kent een eigen projectstructuur met een bestuurlijke stuurgroep en een 

projectgroep, waarin naast Holland Rijnland ook de 3 trekkers vanuit de gemeenten  en bijv. de 

provincie, zorgkantoor en zorginstellingen participeren. Daarnaast is de transitie van de 

jeugdzorg integraal onderdeel van de 3 decentralisaties (WMO, Werk en Inkomen en Jeugdzorg) 

en de 3D aanpak binnen Holland Rijnland. Beide trajecten zullen qua aansturing duidelijker in 

elkaar worden geschoven, met behoud en versterking van de kracht van beide structuren (jeugd 

en 3D). 

Een deel van de opgaven en onderwerpen wordt binnen de 3D aanpak belegd. Het gaat dan om 

horizontale gemeenschappelijke thema’s die voor elke decentralisatie van belang zijn en die 

samenhang tussen de decentralisaties mogelijk maken: 

Inhoudelijk 3D Procesmatig 3D Afzonderlijke 

decentralisaties 

� Vraag en aanbod 

� Toegang tot de hulp 

� Persoonsgebonden budget 

� Vervoer 

� Versterken sociaal netwerk 

� Langdurige ondersteuning 

� Eigen bijdrage 

� Opdrachtgeverschap 

(voorheen: aanbesteden en 

subsidie) 

� Communicatie 

� Financiën 

� Werk 

� Wmo 

� Jeugd 
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Iedereen doet mee 
Visie Jeugdhulp Holland Rijnland 

  
 
Inleiding 

Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er veel kritiek op ons 
jeugdzorgstelsel. De jeugdzorg is bureaucratisch, versnipperd en kent wachtlijsten. Er is een 
grote toename van zorgvragen en het stelsel is ingewikkeld en duur. 
 
Om deze situatie te verbeteren heeft de wetgever besloten alle zorg voor jeugd onder te 
brengen bij één overheidslaag die het dichtst bij de burger staat: de gemeente.  
Daarbij is er niet alleen sprake van een transitie van middelen en verantwoordelijkheden, 
maar van een inhoudelijke transformatie. De filosofie van het nieuwe beleid is het versterken 
van de eigen kracht in mensen en hun sociale netwerk, het ‘ontzorgen’ en normaliseren van 
de situatie. Deze filosofie past bij de richting die de gemeenten in Holland Rijnland al enkele 
jaren geleden zijn ingeslagen in hun preventief jeugdbeleid.  
 
Gemeenten staan voor een enorme uitdaging om zich het, voor hen nieuwe, terrein van de 
jeugdzorg eigen te maken en inhoudelijk te vernieuwen, zonder dat huidige cliënten 
daaronder lijden. We moeten dat doen met minder middelen dan er tot nu toe voor 
beschikbaar waren. Deze uitdaging gaan we met de 15 gemeenten in Holland Rijnland 
gezamenlijk aan. We bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk voor, zoals we al 
lange tijd gezamenlijk beleid maken op het terrein van jeugd. We verwachten daarmee meer 
kwaliteit te behalen en geld te besparen.  
 
Als portefeuillehouders willen we in dit document kort en compact onze belangrijkste 
uitgangspunten en onze visie verwoorden. Een stip aan de horizon zetten: WAT willen we 
bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten.  
 
De notitie is in de zomer van 2012 besproken in de 15 gemeenten: met cliënten, jongeren en 
ouders, met het onderwijs als het zo belangrijke 2e milieu, wmo-adviesraden en met 
zorgpartners. Hun opmerkingen hebben geleid tot deze aangepaste visie.  
 
Na het WAT komt dan vervolgens het HOE. Op basis van deze uitgangspunten zullen we 
aangeven HOE we onze doelen en uitgangspunten willen gaan realiseren en daarbij de 
verschillende paragrafen verder uitwerken.  
 
Tot slot: onze regio kent aan den lijve de trieste voorbeelden van hoe het mis kan gaan met 
kinderen na het overlijden van Savanna. Maar ook het schietdrama in de Ridderhof geeft stof 
tot nadenken of zoiets te voorkomen was geweest. 
In de wetenschap dat we dit soort tragische gebeurtenissen nooit zullen kunnen uitsluiten, is 
het ons eens te meer duidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid in onze handen wordt 
gelegd. Daarbij past een gedragen en vernieuwende visie op de zorg voor de jeugd en 
gezinnen en hun directe omgeving die reikt van preventie tot de zwaarste vormen van 
ondersteuning en zorg. 
 
 
Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland 
december 2012
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Iedereen doet mee 
Iedereen doet mee: kinderen, jeugdigen, ouders, familie, buren, vrijwilligers en 

hulpverleners, leerkrachten, professionals, beleidsmakers en bestuurders. Iedereen heeft een 

rol in het opgroeien van onze jeugd.  

 

Centrale doelstelling 
De jeugd in Holland Rijnland groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en 
kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. 
 

1. Toekomst met de jeugd  

Om gezond en veilig op te kunnen groeien zijn basisbehoeften als onderwijs, voeding, kleding, 
huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg, maar ook liefde en aandacht belangrijke 
voorwaarden. Kinderen en jongeren groeien op door positieve stimulering, steun en sturing. 
Ze hebben recht op een veilige omgeving die vrij is van geweld thuis, in de straat, op school 
en in de directe omgeving. We gunnen elk kind om op te groeien in een gezin, in welke vorm 
dan ook. 
Jongeren groeien naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid houdt meer in dan je eigen weg gaan: 
een jongere die zelfstandig is kan de verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en zijn daden, 
maar is ook in staat zich sociaal en verantwoordelijk op te stellen, rekening te houden met 
anderen en is zelfredzaam. Niet alle jongeren zijn op hun 18e verjaardag, wanneer ze voor de 
wet volwassen zijn, zelfstandig. Hulp en steun moeten ook na het 18e jaar mogelijk zijn.  
De eigen mening van jongeren telt. Afhankelijk van hun leeftijd hebben ze een 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en ze hebben recht mee te denken over hun leven, 
scholing en toekomst.  
Tot slot grijpen we altijd in als de veiligheid van een kind of jongere in gevaar is. 
 

2. Opvoeden, mooi maar soms ook lastig 

Ouders en opvoeders houden van hun kinderen, voeden hen naar beste vermogen op en 
dragen waarden en normen over. Opvoeden en opgroeien is een natuurlijk en dynamisch 
proces waarbij ouders en jeugdigen elkaar beïnvloeden op basis van wederzijds begrip en 
respect. 
Soms kan opvoeden ook lastig zijn of het maakt je onzeker. Dan moeten informatie, 
advisering, ondersteuning en hulp beschikbaar zijn. We versterken daarmee de eigen kracht 
van ouders en opvoeders. 
Wanneer ouders hulp vragen en krijgen bij het opvoeden hebben ze zoveel als mogelijk zelf 
de regie. Het is de ouder die hulp betrekt bij het opvoeden en het is niet de hulp die de 
ouders betrekt. Van ouders verwachten we dat ze hun kinderen in veiligheid en zonder geweld 
grootbrengen.  
 

3. Familie, vrienden, buren, vrijwilligers kunnen het verschil maken 

Voor iedereen is het belang steun te krijgen uit de directe omgeving van het sociale netwerk. 
Familie, vrienden, buren en vrijwilligers zijn essentieel bij de opvoeding. Daarom kijken we 
altijd eerst welke steun en hulp het eigen sociale netwerk kan bieden en hoe we het eigen 
sociale netwerk kunnen versterken. Steun dichtbij, hoe klein ook is effectief en duurzaam. 
 

4. Onderwijs als tweede milieu 

Een passende opleiding is een heel belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van talenten 
en participatie in de maatschappij. Jeugdigen brengt een groot deel van de week door op 
school. Daarmee is het onderwijs/de school hun tweede milieu. Leerkrachten zijn belangrijke 
vertrouwenspersonen; ze horen en zien vragen en problemen vaak als eerste en zijn ouders 
en jongeren tot steun.  
Het is belangrijk dat thuis en school met elkaar te maken hebben. Wanneer er problemen zijn 
op school kan het zijn dat er ook problemen zijn thuis en andersom. Daarom is het belangrijk 
dat hulp en onderwijs in die gevallen goed op elkaar aansluiten. Gemeenten, onderwijs en 
hulpverleners trekken samen op om de zorg in en om school te verbeteren; gemeenten en 
onderwijs ieder vanuit de eigen specifieke verantwoordelijkheid. 
Daarbij zorgen we voor goede contacten en samenwerking tussen de scholen en de Centra 
voor Jeugd en Gezin. 
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Het is belangrijk dat de jeugd naar school gaat. Daarom is het herstel of het bevorderen van 
het naar school gaan en de leerprestaties onderdeel van een integraal hulpplan.  
We stimuleren een passende plek voor alle leerlingen in het onderwijs, bij voorkeur in het 
reguliere onderwijs en voor kinderen in het primair onderwijs zo thuis nabij als mogelijk is. 
 

5. Voorkomen is beter dan genezen: preventie en vroegsignalering 
De leefwereld van de jeugd is breed. Daarom hebben we als gemeenten in het gehele 
gemeentelijke beleid oog voor de belangen van jeugd en gezinnen. De factor jeugd is steeds 
in beeld. 
We versterken de beschermende factoren die bijdragen aan opvoeden en opgroeien. Dan gaat 
het ook om zaken als gezondheid, wonen, spelen, onderwijs, sport, cultuur en een sociaal 
leefklimaat in wijken en buurten.  
We stimuleren het stellen van opvoedvragen: Opvoedvragen stellen is normaal. Daarom zijn 
informatie, advies en ondersteuning snel, dichtbij en laagdrempelig beschikbaar voor ouders 
en jeugdigen, maar ook voor mensen om hen heen, zoals leerkrachten, leidsters in de 
kinderopvang/peuterspeelzaal, etc. 
We proberen zware problemen te voorkomen door dichtbij en vroegtijdig te signaleren. De 
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen zijn daarbij 
belangrijke partners 
Preventie kent vele vormen: soms kan het bijvoorbeeld preventief werken om tijdig en kort 
specialistische ondersteuning in te zetten. 

 

6. Soms heb je hulp nodig 

Soms heb je als ouder, kind of jongere advies, ondersteuning of hulp nodig. Van de 
hulpverleners verwachten we dat ze werken vanuit respect en betrokkenheid. Ze gaan bij het 
bepalen van de hulp uit van de vraag en behoefte van de jeugdige of ouder en kijken daarbij 
breed naar de hele sociale context waarin mensen leven. 
We verwachten van hen deskundigheid, betrokkenheid en een brede blik. Ze maken zoveel 
mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies, maar altijd in de totale context van het 
gezin. We gaan er vanuit dat we niet over maar met cliënten praten en dat er gewerkt wordt 
vanuit de werkwijze en de principes van 1 gezin 1 plan 1 regisseur (zie hiervoor ook paragraaf 
7). 
Al deze voorwaarden vragen daarnaast ook om ruimte voor de hulpverlener. Die moet zoveel 
mogelijk kunnen doen wat nodig is en moet zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie 
en verantwoording. 
 

7. 1 jeugdige, 1gezin, 1plan en 1 contactpersoon voor ondersteuning en 

hulp op maat 
In de regio werken we al geruime tijd met de werkwijze 1Gezin1Plan. De uitgangspunten van 

1Gezin1Plan staan centraal bij alle hulp en ondersteuning. Samen met een grotere nadruk op 

preventie moet dit leiden tot laagdrempelig advies en integrale hulp op maat, waarbij het 

gezin en/of de jongere centraal staat.  

 
Bij het werken met 1 gezin 1 plan staan de volgende uitgangspunten centraal: 

- We stellen het (kind en zijn) gezin centraal  
- Ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen, 

jongeren en ouders  
- We betrekken en versterken het eigen sociale netwerk 
- Er wordt integraal naar de vraag en behoefte gekeken: de domeinen zorg, inkomen, 

werk, wonen, veiligheid, onderwijs, opvoeding en vrije tijd worden van meet af aan 
betrokken bij de analyse en de aanpak 

- Een belangrijk doel is het herstel van het dagelijkse leven 
- We werken met een integraal (gezins)plan, dat uitgaat van de doelen die de cliënt zelf 

stelt, zowel lichte als specialistische hulp kan omvatten en oog heeft voor het hele 
sociale domein 

- We spreken niet over mensen maar met mensen 
- Het gezin heeft zoveel als mogelijk de regie over het eigen hulpplan 
- Er is voor het gezin/kind/jongere 1 centraal aanspreekpunt, die de ondersteuning en 

hulp waar nodig coördineert  
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8. Centra voor Jeugd en Gezin als spin in het web 

De Centra voor Jeugd en Gezin zijn belangrijke basisvoorzieningen. Elke ouder en jeugdige 
is welkom bij het CJG met kleine en grote vragen. Het CJG biedt snel en goed informatie, 
advies en licht hulp.  
Het CJG gaat er van uit dat elke ouder het beste wil voor zijn kind en zijn kind het beste kent 
en werkt vanuit een positieve en activerende visie op opvoeding. Het CJG richt zich op het 
ondersteunen en versterken van de eigen competenties van ouders. Het CJG kan vanuit een 
locatie werken, maar doet dat naar buiten gericht en ambulant. De medewerkers werken 
veelal buitenshuis: op school, bij kindercentra, in de wijk of gaan op huisbezoek. 
De CJG partners werken nauw samen en betrekken elkaar waar nodig snel en direct bij de 
hulp. Zij opereren als eenheid en niet als losse partners onder één dak. Het gaat er ook hier 
niet om wie het doet maar wat we doen en dat de vraag van de cliënt leidend is. 
Uiteraard werkt het CJG actief en vanaf het eerste contact met 1 gezin 1 plan. Er wordt actief 
teruggekoppeld aan verwijzers/signaleerders als onderwijs, huisarts etc. 
Als de problemen groter zijn ondersteunt het CJG ouders en jeugdigen bij het maken van 
een ondersteuningsplan en het vinden van de juiste hulp. 
We breiden de deskundigheid van de CJG’s de komende jaren waar nodig uit. Daarbij 
denken we aan integrale teams die snel daadwerkelijk met elkaar kunnen leveren wat er 
aan diagnostiek, advies en hulp nodig is. 
 
9.  Soms is er meer nodig: specialistische zorg en stut en steun 

Voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, is specialistische hulp snel beschikbaar. We 
kunnen deze deskundigheid vroegtijdig inzetten voor advisering en diagnostiek.  
Wanneer dat leidt tot specialistische hulp, is die integraal onderdeel van het gezinsplan. We 
halen deskundigheid “erbij” en verwijzen niet door. 
Ook specialistische zorg wordt zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving georganiseerd 
Sommige gezinnen en kinderen hebben permanente ondersteuning nodig. Waar nodig 
voorzien we in deze langdurige stut en steun.  
 

10.  Wanneer de veiligheid in het geding in  
Als belangen van ouders en jeugdigen tegenstrijdig lijken 

Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is grijpen we in. De veiligheid van het kind 
gaat voor de rechten van ouders. We doen ons uiterste best om ouders te motiveren om 
vrijwillige hulp te aanvaarden. Deze is altijd te prefereren boven gedwongen hulp.  
Wanneer een jeugdbeschermingsmaatregel onontkomelijk is, is die onderdeel van het 
integrale gezinsplan, waarbij ook het traject na afloop van de maatregel duidelijk is. 
In zeer ernstige gevallen is het noodzakelijk voor zijn veiligheid en ontwikkeling om een 
jeugdige uit zijn vertrouwde omgeving te halen en juist ver weg op te vangen. Preventieve 
inzet moet dit tot een minimum terugdringen. 
Als de jeugdige in de fout gaat 

We zetten in op preventie, met als doel jeugdigen zo veel mogelijk buiten het strafrecht te 
houden. Een jeugdige die in aanraking is gekomen met justitie ondersteunen wij om hen weer 
perspectief te bieden. Onderwijs en dagbesteding zijn daarbij van groot belang. Veiligheid en 
zorg gaan daarbij hand in hand. 
 

11. De gemeente  als regisseur 

Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Daarbij streven we continu naar 
het verbeteren van die hulp. De vraag en de behoefte van ouders en jeugdigen staat daarbij 
centraal, niet het aanbod. We gaan van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken. Daarbij 
zoeken we naar een passende financieringsvorm. Op basis van kwaliteitseisen kiezen we onze 
uitvoerende partners. Niet wie het doet, maar wat we doen is belangrijk. We hebben daarbij 
oog voor de voorwaarden van waaruit onze uitvoerende partners kunnen werken. Schotten in 
financiering en organisaties mogen goede zorg niet in de weg staan. Gemeenten werken 
binnen de beschikbare financiële kaders en budgetten. Ook binnen gemeenten is het 
noodzakelijk om ontschot en kostenbewust (samen) te werken bij alle decentralisaties in het 
sociale domein. 
 
Gemeenten in Holland Rijnland werken nauw samen. Daarbij organiseren we lokaal wat lokaal 
kan en regionaal wat regionaal moet. Onze verantwoordingseisen zijn minimaal en gericht op 
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resultaat. Er zijn duidelijke afspraken met uitvoerders over cliëntenrecht, klachtenregelingen 
en het veiligheidsklimaat binnen instellingen. De gemeente heeft geen kennis van casuïstiek, 
met uitzondering van de onderdelen in het plan die door haar worden uitgevoerd (te denken 
valt aan bijvoorbeeld werk en inkomen, wmo of leerlingvervoer). Er is een duidelijk 
opschalingmodel wanneer de hulp stagneert.1 
  
 

                                            
1 Opschaling is geregeld in het samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1Gezin1Plan en 

wordt uitgevoerd als uitvoerende partijen er samen niet uit komen.      
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Bijlage 1 Gedeelde visie zorg voor jeugd: wat is er al?  
 
 
Er is in Holland Rijnland al veel gedeelde visie op het gebied van zorg voor jeugd. De 
portefeuillehouders van de 15 gemeenten hebben op 15 februari 2012 een strategische visie 
op de decentralisaties werk, wmo en jeugd vastgesteld. Op 27 oktober 2009 zijn door de 15 
gemeenten en instellingen werkzaam op het gebied van zorg voor jeugd 
uitwerkingsconvenanten Ketenaanpak Jeugd 2009-2012 getekend.  
 
De teksten uit het algemene convenant, het samenwerkingsconvenant zorgcoördinatie en 
werken met 1Gezin1Plan en de gemeentelijke visie op ondersteuning bij opvoeden en 
opgroeien passen bij de filosofie van de transitie jeugdzorg. Een verdere uitwerking van de 
visie op de zorg voor jeugd kan voortbouwen op de eerdere afspraken. Voor een 
samenvatting van die visies en uitgangspunten zie onderstaande bijlagen.   
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1a: Internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind 
 
Relevante artikelen uit het Internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind 
 
Artikel 12 Participatie en hoorrecht 

Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. 
De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt 
geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. 
 

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 

Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te 
uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te 
(bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en 
ontwikkeling. 
 

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders 

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het 
kind staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders 
en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, 
ook voor kinderopvang als de ouders werken. 
 
Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling 

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke 
mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt 
maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. 
 
Artikel 23 Kinderen met een handicap 

Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De 
overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig 
mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor 
bijstand om de toegang tot onder meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te 
verzekeren. 
 

Artikel 25 Uithuisplaatsing 

Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar 
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of 
haar behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. 
 



 7 

Artikel 28 Onderwijs 

Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De 
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder 
kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig 
schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid 
en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te 
voorkomen.  
 

Artikel 34 Seksueel misbruik 

Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De 
overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen. 
 

Artikel 40 Jeugdstrafrecht 

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op 
een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke 
waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de 
herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind 
heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel 
mogelijk buiten strafrechtelijke procedures. 
Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische 

bijstand 



 8 

Bijlage 1b: Samenvatting strategische visie Plan van aanpak 3D ‘Op eigen kracht’ 
(2012) 

De meeste inwoners van de gemeenten participeren optimaal naar eigen vermogen in de 
samenleving en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid: op eigen kracht. 
Zij gaan naar school, aan het werk, leiden een actief sociaal leven met vrienden en binnen 
diverse verenigingen. Zij voorzien zelfstandig in hun levensonderhoud, voeden hun kinderen 
op en regelen de ondersteuning die in het leven soms nodig is.  
 
Op sommige momenten lukt het niet op eigen kracht, dan is ondersteuning nodig. Deze 
ondersteuning is gericht op het hervinden of versterken van de eigen kracht. Als deze 
ondersteuning in het gezin, het sociale netwerk of de sociaal-maatschappelijke infrastructuur 
onvoldoende beschikbaar is of onvoldoende georganiseerd wordt door het maatschappelijk 
middenveld en werkgevers steekt de gemeente een hand uit.  
 
In het sociale domein worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd: 
� Inwoners zijn zelfredzaamheid en participeren op eigen kracht met inzet van informele 

netwerken in de samenleving.  
� Inwoners die (even) niet (meer) op eigen kracht kunnen participeren ontvangen hulp in 

het gezin en het sociale netwerk. Dit ondersteuningsaanbod past bij de vraag van de 
inwoner, zijn of haar gezin en sociale netwerk. 

� In de samenleving is aandacht voor elkaar en contact met elkaar vanzelfsprekend (civil 
society), waar nodig en mogelijk stimuleert de gemeente deze transformatie van houding 
en gedrag van inwoners, maatschappelijk middenveld en eigen organisatie.  

� De inzet van de gemeente en het maatschappelijk middenveld focust op integrale 
dienstverlening, preventie en vroegsignalering en nieuwe arrangementen voor hulp en 
ondersteuning. Daarmee komt een beweging op gang van complexe of langdurige  
ondersteuning naar informele hulp.  

 
Naast de samenvatting staat er in het plan van aanpak specifiek voor jeugd in de strategische 

visie: 

De basis voor participatie wordt gelegd in de jeugd. Kinderen en jongeren krijgen de kans in 
een veilige en stimulerende omgeving op te groeien. Het ontwikkelen van hun talenten en 
vaardigheden om zo als zelfstandige volwassenen actief te kunnen deelnemen in de 
samenleving staat centraal. Dit is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor 
de samenleving als geheel.  
 

En specifiek voor jeugd m.b.t. de taak en rol gemeente:  

Voor de jeugd is een gunstig opgroeiklimaat een belangrijke voorwaarde om te kunnen 
opgroeien tot zelfstandige en participerende volwassenen. Een stimulerend en ondersteunend 
gezin en een sterk sociaal netwerk is hiervoor belangrijk. Evenals een school waar het bieden 
van optimale ontwikkelingskansen centraal staat. Vragen en problemen worden zo vroeg 
mogelijk gesignaleerd en opgepakt om zwaardere problematiek te voorkomen. Daarbij wordt 
gewerkt volgens de principes van 1 gezin 1 plan: 

- versterken van de eigen competenties,  

- herstel van het dagelijks leven,  

- een integraal ondersteuningsplan samen met het gezin, 

- de inzet van het eigen sociale netwerk en gebruikmakend van de sociaal-maatschappelijke 
infrastructuur. 
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Bijlage 1c: Convenanten Ketenaanpak Jeugd 2009-2012 (2009) 
 
Op 27 oktober 2009 hebben 15 gemeenten en 15 instellingen die werken op het gebeid van 
zorg voor jeugd het algemeen convenant jeugdbeleid/jeugdzorg 2009-2012 getekend. Onder 
de instellingen zijn instellingen op het gebied van provinciale jeugdzorg, GGZ (jeugd en 
volwassenen), zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd en natuurlijk preventieve zorg voor 
jeugd. Tot op de dag van vandaag sluiten andere organisaties zich aan. Naast het algemene 
convenant zijn op 27 oktober 2009 ook convenanten op het gebied van coördinatie van zorg 
(1Gezin1Plan) en de verwijsindex Jeugdmatch getekend.    
 
Hieronder volgt de inleidende tekst en de algemene bepalingen van het convenant. De 
filosofie van de convenanten passen bij die van de transitie van de jeugdzorg.  
 
‘In de regio Zuid-Holland Noord werken veel partijen samen aan een betere zorg voor 
jeugdigen van 0- 23 jaar en hun gezinnen en willen deze samenwerking verstevigen en 
hierover duidelijke afspraken maken.   
 
De ondergetekenden onderschrijven dat: 

1. ieder kind recht heeft om op te groeien in een veilig opvoedklimaat en een veilige 
thuissituatie alsook op bescherming en zorg; 

2. ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen maar op 
ondersteuning kunnen rekenen bij vragen en problemen hierbij. Het aanbod 
opvoedingsondersteuning moet aansluiten bij deskundigheid van ouders zelf en moet 
ouders activeren om zelf oplossingen te zoeken; 

3. het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een sluitende aanpak in de 
jeugdketen te realiseren. Die aanpak start met preventie om problemen te voorkomen 
(het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning) en het vroegtijdig signaleren van 
problemen en leidt tot tijdige en effectieve hulp die licht is waar mogelijk en zwaar 
waar nodig; 

4. iedere professional actie moet ondernemen wanneer de ontwikkeling van jeugdigen in 
gevaar komt door de opvoed- of opgroeisituatie; 

5. de geboden zorg moet bijdragen aan het “herstel van het gewone leven”,  versterking 
van de zelfregulering van gezinnen en het betrekken van het sociale netwerk bij de 
oplossing van problemen; 

6. de geboden hulp planmatig, doelgericht, effectief en multi-systemisch moet zijn. Bij 
alle geconstateerde problemen en geboden oplossingen wordt het gezin van het kind 
of de jeugdige betrokken; 

7. samenwerking tussen hulpverleners, onderwijs, kinderopvang en ouders de 
effectiviteit van de hulp vergroot; 

8. kindermishandeling moet worden voorkomen, gestopt en de schadelijke gevolgen 
moeten worden beperkt; 

9. partijen hun verantwoordelijkheid kennen en nemen wanneer geboden hulp en zorg 
stagneert of niet opstart;’ 

 
 

Elders in het convenant staat expliciet dat partijen werken vanuit de principes van 
1Gezin1Plan. Dit zijn de bewezen effectieve principes die worden gehanteerd: 

a. Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven; 
b. Versterk de zelfregulering van gezinnen; 
c. Werk multisystemisch; 
d. Betrek en versterk het sociale netwerk; 
e. Werk planmatig en doelgericht; 
f. Zorg voor continuïteit. 
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Bijlage 1d: Pedagogische visie (2009) 
 

De gemeentelijke visie op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in het kader van een 
Centrum voor Jeugd en Gezin gaat uit van de volgende uitgangspunten: 
• Laagdrempeligheid                                                                                                                             

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet voor alle doelgroepen laagdrempelig zijn: 
gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk, anoniem, niet-stigmatiserend en cultuursensitief. 

• Vraaggerichtheid                                                                                                                                    

Het aanbod opvoedingsondersteuning moet tegemoetkomen aan de vragen en behoeften 
van alle ouders van/en alle kinderen in alle leeftijds- en ontwikkelingsfasen. 

• Ondersteuning op maat                                                                                                                         
Het aanbod opvoedingsondersteuning moet zo licht als nodig en zo zwaar als noodzakelijk 
zijn. Het CJG ondersteunt ouders, kinderen en jongeren bij het verkrijgen van de juiste 
hulp, informatie en advies en door samenwerking in de keten te bevorderen. 

• Gericht op empowerment                                                                                                                            
Het aanbod opvoedingsondersteuning moet aansluiten bij de deskundigheid van ouders 
zelf en activerend zijn om zelf oplossingen te zoeken. 

• Versterking van sociaal netwerk                                                                                  
Opvoedingsondersteuning dat bijdraagt aan een sterker netwerk rondom het gezin is 
structureel ingebed en heeft meer effect. 

• Outreachend werken.                                                                                                                            
Om zicht te krijgen op het kind en de omgeving werkt het CJG outreachend. In geval van 
zorgmijding wordt bemoeizorg geleverd. Om zicht te krijgen op de risico’s van 
kindermishandeling werkt het CJG outreachend en met bemoeizorg.  

• Bestrijden van kindermishandeling                                                                                                      
De gemeente/het CJG heeft een verantwoordelijkheid in het bestrijden van 
kindermishandeling door het stimuleren van positief ouderschap, het vroegtijdig 
signaleren van onveiligheid voor kinderen en het handelen bij vermoedens en 
constateringen van kindermishandeling, zodat kindermishandeling stopt en schade wordt 
beperkt. 
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Bijlage 2: Raadpleging conceptvisie in de gemeenten in Holland Rijnland 

 
Op 23 mei is de conceptvisie Zorg voor jeugd Holland Rijnland vastgesteld door de 
portefeuillehouders Sociale Agenda van de 15 gemeenten in Holland Rijnland. In de maanden 
juni tot en met oktober 2012 is deze visie voorgelegd aan betrokkenen in het veld van de 
jeugd, lokaal en regionaal. Op basis van deze gesprekken is de visie aangepast tot de huidige 
visie ‘Iedereen doet mee’.  
 
De conceptvisie is met de volgende groepen of personen besproken: 
Alphen aan den Rijn,   WMO-adviesraad Alphen 
Rijnwoude, Boskoop  WMO-raad Boskoop 
    Senioren Advies Raad Rijnwoude 
 
Kaag en Braassem:   Kernteam Centrum voor Jeugd en Gezin 
    WMO-adviesraad Kaag en Braassem  
 
Katwijk:   Raadscommissie Regio 
    WMO-adviesraad Katwijk 
    Managersoverleg Centrum voor Jeugd en Gezin 
    Jongerenwerk Factor W 
    Werkgroep van de Lokale Educatieve Agenda 
     
Leiden:   Raadscommissie Onderwijs en Samenleving 
    WMO-adviesraad Leiden 
 
Leiderdorp:    WMO-adviesraad 
    Op Overeenstemming Gericht Overleg/Lokale Educatieve Agenda 

Speciaal georganiseerde werkbijeenkomst met ketenpartners 

 

Lisse:  Twee ouders van kinderen met een beperking 

Samenwerkingsverband WSNS Duin & Bollenstreek 

    WMO-adviesraad Lisse 

    Team Centrum voor Jeugd en Gezin 

Jongerenwerk Lisse 

Raadscommissie Maatschappij en Financiën 
 
Nieuwkoop:   WMO-adviesraad Nieuwkoop 
 
Noordwijk:   WMO-platform Noordwijk 
 
Oegstgeest:   WMO-adviesraad Oegstgeest  
    Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid 
    Beleidsafdeling gemeente 
     
Teylingen:   Jongerenwerk Factor W 
    Opvoedbureau 

Gemeente, afdeling maatschappelijke ontwikkeling 
 

Voorschoten:   Centrale Adviesraad WMO  
 
Zoeterwoude:   Schoolbesturen Zoeterwoude 
 
Regionaal:    Jongerenraad Cardea 

Regionaal Bureau Gezondheidszorg Circuit Kinderen en Jeugd 
    Medewerkersoverleg Regionaal Bureau Leerplicht 

Medewerkersoverleg Jongerenloket 
Projectgroep Ketenaanpak Jeugd: Zij hebben voorafgaand aan 
het portefeuillehoudersoverleg op 23 mei de visie besproken.  
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Visie op de jeugdhulp Holland 

Rijnland “Iedereen doet mee” 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr.2013i00024 dd.12-2-2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het Regeerakkoord dd. 29 oktober 2012; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De visie jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee” vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 12-02-2013 

Onderwerp:  Visie Jeugdhulp "Iedereen doet 

mee" 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De visie jeugdhulp Holland Rijnland “Iedereen doet mee” vast te stellen  
2. Het document ‘Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de 
transitie van de jeugdzorg’ voor kennisgeving aan te nemen 
 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 

voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 

worden voor de gehele jeugdzorg. Hieronder gaan de volgende nieuwe taken 

vallen: de geestelijke gezondheidszorg jeugd (GGZ jeugd), de zorg voor jeugd met 

een licht verstandelijke beperking, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, 

jeugdzorg en de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg op civielrechtelijk uitspraak).  

 

Naast de jeugdzorg worden ook onderdelen vanuit de AWBZ en op het terrein van 

Werk (voorheen wet Werken naar vermogen) gedecentraliseerd naar gemeenten. In 

Holland Rijnland is in 2011 een (tijdelijke) projectorganisatie ingericht die de 

decentralisaties voorbereidt. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord in 2011 is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk 

zouden worden voor de Wet werken naar vermogen, het onderdeel ‘begeleiding’ 

vanuit de AWBZ en de wet op de jeugdzorg. De voorbereiding van de transities is 

binnen Holland Rijnland ter hand genomen. In mei 2012 werden de eerste twee 

transities controversieel verklaard. De overheveling van de verantwoordelijkheid van 

de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 bleef van kracht. Binnen Holland 

Rijnland is de voorbereiding van deze transitie voortgezet. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

De transitie jeugdhulp heeft raakvlakken met de gemeentelijke taken op het terrein 

van het preventief jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van een kader waarbinnen de transitie op de jeugdzorg kan worden opgepakt. 

 

3 Argumenten 

 

1.1 De Raad stelt de kaders vast waarbinnen het beleid wordt vormgegeven 

De visie op de jeugdhulp Holland Rijnland geeft aan binnen welke kaders/uitgangspunten 

de transitie op de jeugdzorg zal worden opgepakt. 

 

1.2 Er is een breed gezamenlijk gedragen ‘stip aan de horizon’ nodig waar we naartoe 

werken. In de notitie zijn de uitgangspunten en de visie verwoord. Het gaat in deze notitie 

om het ‘wat’. WAT willen we bereiken, WAT zijn onze kernwaarden en uitgangspunten? 

Hoe we dat gaan doen wordt hierna uitgewerkt op basis van deze notitie. 

 

2.1 Het document ‘Hart voor de jeugd’ geeft inzicht in de nieuwe taken na de transitie en 

hoe gemeenten zich hier op voorbereiden. Dit document geeft informatie over de nieuwe 

taken en hoe de gemeenten zich hierop voorbereiden. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.2 De visie hangt nauw samen met de doorontwikkeling van het Centrum voor jeugd 

(CJG) en gezin. Regionaal is een bedrijfsplan opgesteld om de CJG transitieproof te 

maken. Het bedrijfsplan dient als leidraad om lokaal een plan van aanpak vorm te geven. 

De raad heeft aangegeven meer zicht te willen in de resultaten en de ontwikkelingen van 

het CJG. Hierover wordt conform de motie 8/9 november 2012 voor 1 april gerapporteerd. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
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6 Communicatie en participatie 

De visie is breed gedragen door raadpleging in de gemeenten. 

Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei, is de 

conceptvisie in meer dan 30 overleggen met personen of groepen, cliënten, adviesraden, 

professionals uit het maatschappelijk veld en onderwijs besproken (zie bijlage 2 bij visie). 

Reacties waren overwegend positief, opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve 

visie. Ook de Wmo adviesraad heeft positief gereageerd 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor de in- en uitvoering van de decentralisaties stelt het Rijk middelen beschikbaar.  

Er vindt een herverdeling van budgetten plaats voor jeugdzorg en begeleiding AWBZ en er 

wordt een efficiencykorting toegepast. Wanneer er meer duidelijk is over de precieze 

besteding en eventuele extra investering, ontvangt uw Raad hiervoor informatie. 

 

8 Evaluatie 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:   
 

I. “Iedereen doet mee”, visie Jeugdhulp Holland Rijnland 
II. Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de transitie van de 

jeugdzorg 
III. Advies Wmo adviesraad 



 

  

  

 Postbus 35 

   2350 AA Leiderdorp 

  www.wmoadviesraadleiderdorp.nl 

 
 
 
Aan het College van B&W van Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
 
Leiderdorp, 30 januari 2013  
 
Betreft: Advies over de nota “Iedereen doet mee”; Visie jeugdhulp Holland Rijnland. 
 
Onze referte:  

1. Advies Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin van 2 augustus 2009. 
2. Preadvies Visie Zorg voor Jeugd dd 2 augustus 2012. 

  
Geacht College, 
 
De Wmo-adviesraad (hierna te noemen raad) heeft kennis genomen van het hierbo-
ven genoemde document, en spreekt hierbij zijn waardering uit voor de duidelijk ge-
schetste organisatorische problematiek in de jeugdzorg en de wijze waarop de deel-
nemende gemeentes hun taak in deze problematiek op zich willen nemen.  
 
De aangegeven voornemens voor concretisering van de aanpak van jeugdproblema-
tiek zijn in grote lijnen een weergave van de voornemens, gesteld in de in 2009 op-
gestelde Startnotitie voor het op te richten CJG en de gemeentelijke Visie Zorg voor 
Jeugd, aangevuld met de recent genomen regeringsmaatregelen op het gebied van 
de jeugdzorg.  
 
De raad onderschrijft deze voornemens en concludeert dat vele van die voornemens 
overeenkomen met de adviezen, waarover de raad middels de in referte genoemde 
brieven advies heeft uitgebracht. 
 
Een advies op de nu voorliggende visie acht de raad op dit moment dan ook niet no-
dig.  
Wel verzoekt de raad u ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen 
op het gebied van de jeugdzorg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 4 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Visie Jeugdhulp “Iedereen doet mee” 

Vanuit de commissie de complimenten over de presentatie van 27 februari jl. De 

commissie adviseert positief over deze visie en de doelen. Ze benadrukt het belang van 

tijdige informatie richting raad, stevige lokale invulling, zorgvuldigheid en de financiële 

kaders. De raad neemt op 18 maart een besluit. 

Toezegging: 

• Wethouder komt voor de raad van 18 maart schriftelijk terug op  vragen van 

          BBL. 

 



 

 

 
 
Aanvulling welstandsnota maart 2013 
 
 
Als een bouwwerk vergunningplichtig is gelden hiervoor ook ‘redelijke eisen van welstand’. 
Het toetsingskader daarvoor is de Welstandsnota Leiderdorp 2010. De welstandstoetsing 
vindt plaats op basis van een advies van de welstandscommissie. Dit advies wordt nu 
gevraagd voor alle bouwwerken. Door aanpassing van de regels voor welstandstoetsing is 
dit advies niet altijd meer nodig. In de welstandsnota wordt daarom een paragraaf 
toegevoegd waarin staat in welke gevallen een dergelijk advies niet nodig is. 
 
In hoofdstuk 1, pagina 5, boven het kopje ‘gebruik van de welstandsnota’ wordt de volgende 
tekst toegevoegd: 
 
Advies door de welstandscommissie 

In het Besluit omgevingsrecht wordt aan het college de keuze geboden of hij voor de 
welstandstoetsing advies inwint bij de welstandscommissie. In deze welstandsnota zijn 
daarom voor kleine plannen sneltoetscriteria opgenomen in Hoofdstuk 6. Deze criteria zijn 
eenvoudig te toetsen en zijn zonder nadere inhoudelijke motivering toepasbaar. Voor 
plannen die passen binnen deze criteria wordt daarom geen advies gevraagd aan de 
welstandscommissie, voor zover het geen monument betreft. 
 
Voor plannen die niet passen binnen de sneltoetscriteria wordt altijd een advies gevraagd 
aan de welstandscommissie. Daarbij kunnen ook kleine plannen door de 
welstandscommissie worden aangemerkt als ‘trendsetter’ (red: ook wel repeteergeval). 
Volgende plannen in dezelfde straat of buurt die identiek zijn aan deze trendsetter kunnen 
ook zonder advies worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Datum: 14 februari 2013 
Auteur: Merijn  Vroonhof 
Afdeling: Beleid 
Registratienr.: 2013I00290 



Pagina 1 van 2 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013i00321   Agendapunt 9 

 2013 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Ambtelijke toetsing welstand 

RBS 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2012i02266 van 19 februari 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 5 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Voor kleinere bouwwerken zoals bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Welstandsnota Leiderdorp 2010 

ambtelijke toetsing van redelijke eisen van welstand mogelijk te maken, 

 

2. De tekst over welstandstoetsing in bijlage 1 toe te voegen aan hoofdstuk 1 van de 

welstandsnota, 

 

3. De Welstandsnota Leiderdorp 2010 gewijzigd vast te stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 2 van 2 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013i00321   Agendapunt 9 

 2013 BESLUITEN    

 



Pagina 1 van 4 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2012I02266   Agendapunt 9 

 2012 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 28-12-2012 

Onderwerp:  RVS ambtelijke toetsing 

sneltoetscriteria welstand 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Voor kleinere bouwwerken zoals bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Welstandsnota 
Leiderdorp 2010 ambtelijke toetsing van redelijke eisen van welstand mogelijk te 
maken, 
 

2. De tekst over welstandstoetsing in bijlage 1 toe te voegen aan hoofdstuk 1 van de 
welstandsnota, 

 
3. De Welstandsnota Leiderdorp 2010 gewijzigd vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de welstandsnota wordt een paragraaf over welstandsadvisering toegevoegd. Daardoor is 

voor bouwwerken die vallen onder de sneltoetscriteria geen welstandsadvisering meer 

nodig. Daarmee kan tijd worden bespaard.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Ambtelijke toetsing redelijke eisen van welstand 

Voor omgevingvergunningplichtige bouwactiviteiten geldt dat ze moeten voldoen aan 

‘redelijke eisen van welstand’. Daarvoor wordt de activiteit getoetst aan de gemeentelijke 

welstandsnota door een welstandscommissie (of stadsbouwmeester). Kleinere bouwwerken 

zoals dakkapellen en schuttingen werden in het verleden ook zonder advies van de 

welstandscommissie vergund mits ze voldeden aan de sneltoetscriteria. De beoordeling van 

de bouwaanvragen aan de hand van deze criteria gebeurde dan door een bouwplantoetser 

en wordt ook wel ‘ambtelijke welstandstoetsing’ genoemd.  

 

Met de invoering van de Wabo in oktober 2010 is de ambtelijke welstandstoetsing komen te 

vervallen. Dit (onbedoelde) effect zal begin 2013 worden gerepareerd in een aanpassing van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de Bor zal worden opgenomen dat het college 

aanvragen aan een commissie kan voorleggen, in plaats van moet. In de welstandsnota 

moet dan wel een onderscheid worden gemaakt tussen bouwwerken waarvoor dit zal 

gebeuren, en welke niet. Aanvragen die niet worden voorgelegd aan de welstandscommissie 

worden dan ambtelijk getoetst door een gemandateerd ambtenaar. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

Inhoudelijke aanpassing welstandsnota 

Bij de vaststelling van welstandsnota is geadviseerd deze na vier jaar te actualiseren. Ten 

behoeve van deze actualisering in 2014 zal ook worden gewerkt aan een voorstel om binnen 

de gemeente gebieden en/of categorieën aan te wijzen waar geen redelijke eisen van 

welstand van toepassing zijn. Deze wijziging staat los van het herintroduceren van 

ambtelijke toetsing. 

 

2 Beoogd effect 

Herinvoeren van ambtelijke toetsing van welstandscriteria voor kleinschalige bouwwerken 

teneinde tijd en mogelijk ook kosten te besparen. 

 

3 Argumenten 

1.1 Door aanpassing van het besluit omgevingsrecht is advies van de welstandscommissie 

niet meer verplicht 

Met de invoering van de Wabo in oktober 2010 is de ambtelijke welstandstoetsing komen 

te vervallen. Dit (onbedoelde) effect zal begin 2013 worden gerepareerd in een aanpassing 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de Bor zal worden opgenomen dat het college 

aanvragen aan een welstandscommissie kan voorleggen, in plaats van moet. 

 

1.2 De sneltoetscriteria zijn voldoende concreet om zonder aanvullende motivering toe te 

passen 

De gemeente streeft ernaar veel voorkomende kleine plannen snel te beoordelen om zo de 

burger van dienst te zijn. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige en meetbare criteria, die 

de planindiener vooraf maximale duidelijkheid geven.  

 

2.1 de keuze om geen welstandsadvies aan de commissie te vragen moet vooraf gemaakt 

worden 

De gemeente maakt zelf de afweging in welke gevallen advies van de welstandscommissie 

nodig is om te toetsen of aan redelijke eisen van welstand wordt voldaan. Dit mag echter 

niet per geval worden bepaald, om willekeur te voorkomen. In de welstandsnota wordt 

daarom aangegeven in welke gevallen advies van de welstandscommissie noodzakelijk is. 
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3.1 de verandering in het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet worden opgenomen in het 

welstandsbeleid 

Het Bor is nog niet aangepast. De Raad van state moet de minister nog adviseren over de 

aanpassing. Verwacht wordt dat de aanpassing nog in het eerste kwartaal definitief wordt. 

Door de aanpassing van de welstandsnota kan meteen gebruik worden gemaakt van deze 

mogelijkheid. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 de motivering van besluiten wordt minder sterk 

Een advies van de welstandscommissie wordt in de rechtspraak zonder meer als afdoende 

motivering gezien voor het toetsen van redelijke eisen van welstand. Bij ambtelijke toetsing 

mist deze vanzelfsprekendheid. Bij eventueel bezwaar of beroep kan dit mogelijk leiden tot 

extra kosten in tijd en geld. In het geval van bezwaar tegen de vergunning kan het college 

ervoor kiezen alsnog advies in te winnen als het bezwaar zich direct tegen de 

welstandstoetsing richt. 

 

5 Duurzaamheid 

Omdat dit voorstel enkel invloed heeft op de wijze van toetsing is geen effect op 

duurzaamheid te verwachten. Wellicht dat de stukken hierdoor minder vaak worden 

uitgeprint. 

 
6 Communicatie en participatie 

Na het besluit van de gemeente raad wordt de aanpassing van de welstandsnota 

gepubliceerd in de Gemeente aan Huis en de gemeentelijke website. Ook kan de 

informatievoorziening over omgevingsvergunningen hieraan worden aangepast. 

 

Omdat het hier een technische aanpassing van de welstandsnota betreft is geen 

interactieve beleidsontwikkeling toegepast. Ook hoeft daarom het beleidsstuk niet ter 

inzage voor zienswijzen. Dat is wel nodig voor een inhoudelijke aanpassing. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De aanpassing van de welstandsnota is niet opgenomen in de programmabegroting. 

 

De advisering van de welstandscommissie is voor kleine bouwplannen betrekkelijk 

goedkoop. De aanpassing van de wijze van welstandstoetsing heeft daarom slechts 
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beperkt invloed op de kosten van vergunningverlening. In de praktijk zal blijken of de extra 

kosten die gemaakt worden door inzet van ambtelijke uren lager uitvallen dan de kosten 

van het welstandsadvies. Voor de vergunningaanvrager wordt in eerste instantie vooral 

tijdwinst in de procedure beoogd. 

 

8 Evaluatie 

In 2013 wordt aan de hand van de praktijk geëvalueerd of de aanpassing leidt tot 

kostendaling, zodat deze in de legesverordening 2014 kan worden meegenomen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Aanvulling welstandsnota maart 2013 (2013i00290) 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 5 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Ambtelijke toetsing sneltoetscriteria welstand 

In dit voorstel is de vraag aan de raad te besluiten tot het herinvoeren van ambtelijke 

toetsing van welstandscriteria voor kleinschalige bouwwerken. De commissie adviseert 

positief. 

Ter besluitvorming in de raad van 18 maart 2013. 

 



Pagina 1 van 1 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2013I00251  Agendapunt 10 

 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Nota Grondbeleid 2013-2017    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 19 februari 2013, nr. 2013i00250; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 5 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Vast te stellen de nota Grondbeleid 2013-2017, Grondslagen van het grondbeleid met de daarin 

genoemde beleidsregels. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  Nota Grondbeleid 2013-2017  Aan de raad.  

Beslispunten 

1. Vast te stellen de nota Grondbeleid 2013-2017, Grondslagen van het grondbeleid met de 
daarin genoemde beleidsregels. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanuit het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is in de 
Financiële Verordening een regeling opgenomen ten aanzien van de paragraaf 
grondbeleid van de gemeente en ook de Nota Grondbeleid. Conform de Financiële 
Verordening van de gemeente Leiderdorp biedt het College van Burgemeester en 
Wethouders tenminste eens in de vier jaar de raad ter vaststelling een Nota Grondbeleid 
aan. 
Wijzigingen wet- en regelgeving en externe omstandigheden, zoals de situatie op de 
vastgoed- en financiële markt zijn dusdanig gewijzigd dat herijking van het beleid op zijn 
plaats is. 
Er is behoefte aan een aanscherping van de beleidsuitgangspunten inzake zogenaamde 
snippergrond (hierna: gemeentegrond) en strategische aankopen/verwerving. Er is 
behoefte aan meer duidelijkheid en uniformiteit bij zaken omtrent erfpacht. Binnen de 
gemeente wordt breed gediscussieerd over de toekomstvisie en over de toekomstige 
ruimtelijke en maatschappelijk ontwikkeling van de gemeente. Het grondbeleid kan 
handvatten bieden aan de uitvoering van deze visies. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

De vigerende Nota Grondbeleid stamt uit 2006. 
Op 5 maart 2012 heeft de raad het kader eigendommenbeleid vastgesteld. Aan de hand 
van een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen, is de beleidslijn en het kader 
bepaald. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid, Ruimtelijke ordening, Beheer openbaar gebied, Financiën 

 

2 Beoogd effect 

De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren te 
verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 
gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en 
ondersteunend grondbeleid. 
 

3 Argumenten 

1.1 Met de nota grondbeleid wordt inzicht ten aanzien van grondbeleid gegeven en 
voorwaarden aangegeven. 
De nota grondbeleid: 

• geeft inzicht in hoe de grondportefeuille er uit dient te zien qua kwantiteit, kwaliteit en 
qua beheer en onderhoud. 
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• maakt de grondportefeuille passend aan de maatschappelijke vraag en organiseert 
flexibiliteit om de portefeuille passend te houden aan de (veranderende) vraag van 
'morgen'. Het is een afweging van kosten en baten, die maatschappelijk en financieel 
zijn (maatschappelijk en financieel rendement). 

• schept de voorwaarden en bepaalt de financieel-economische spelregels voor het 
realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Met deze 
spelregels kan de gemeente, rekening houdende met de verschillende 
verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de 
gemeenteraad, op financieel economisch verantwoorde wijze de in andere 
beleidsdocumenten opgenomen ruimtelijke doelstellingen realiseren. 

• geeft inzicht in de manier waarop de gemeente werkt met grondexploitaties, 
risicomanagement en de waardering van het gemeentelijke grondbezit in relatie tot de 
financiële reserves van de gemeente. 

• zorgt ervoor dat onderhandelingen ten aanzien van grondzaken met externe partijen 
op een transparante en consequente manier kunnen verlopen. Het vermindert 
discussie en voorkomt willekeur. Transparantie naar externe partijen is van belang: 
wat mogen partijen van de gemeente verwachten? 

• geeft inzicht in de verhouding tussen de beperkte financiële middelen en de lopende 
risico’s op gebied van grondzaken. Ook de gemeente zal in de huidige economische 
situatie ‘de tering naar de nering’ moeten zetten. De risico’s moeten dan ook te allen 
tijde aanvaardbaar blijven. 

 
1.2 De beleidsregels, genoemd in de nota, dragen bij aan een eenduidig, transparant, 
terughoudend en ondersteunend grondbeleid. 
In de nota worden de diverse beleidsregels toegelicht. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De beleidsregels in de nota geven geen passende oplossing voor alle vraagstukken 
die op het gebied van grond in gemeentelijk eigendom spelen.  
De verschillen in de huidige verhuur- en erfpachtconstructies, om een voorbeeld te 
noemen, zijn erfenissen die we met de voorliggende beleidsregels naar de toekomst toe 
proberen te harmoniseren/te slechten. Dat vraagt tijd. De consequenties hiervan voor 
verschillende verenigingen, organisaties, gebruikers kunnen immers groot zijn.  
De beleidsregels geven ook geen antwoord op alle vragen over iedere snipper groen, elk 
elektriciteitshuisje, bushalte of kunstwerk  op gemeentelijk grondgebied.  Door een 
inventarisatie in 2010 hebben we alle gemeentelijke eigendommen in beeld. Met het 
grondbeleid richten we ons vooral op die objecten die qua ligging of maatschappelijk –
strategisch van belang zijn. De overige objecten worden uiteraard wel beheerd.  
 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

De vastgestelde nota grondbeleid zal openbaar te raadplegen zijn. 
Hiermee biedt de gemeente aan haar burgers en contractpartijen duidelijkheid over haar 
grondbeleid. Tevens is de nota een actueel toetsingskader voor ambtenaren en 
bestuurders hoe om te gaan met de inzet van grondbeleidsinstrumenten. 
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7 Kosten, baten en dekking 

In de paragraaf grondbeleid wordt het grondbeleid van de gemeente toegelicht. 

 

8 Evaluatie 

In 2017 wordt het grondbeleid geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Nota Grondbeleid 2013-2017, Grondslagen van het grondbeleid 



 

 

Nota Grondbeleid 

2013-2017 
Grondslagen van het grondbeleid 
 
Gemeente Leiderdorp 
Februari 2013 
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Samenvatting 
 

De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de 
komende jaren te verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe 
de gemeente omgaat met gemeentelijke grond. 
Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en ondersteunend 
grondbeleid. 
 

Facilitair grondbeleid 
Over het algemeen worden bij het grondbeleid twee typen 
onderscheiden, actief en faciliterend grondbeleid. De belangrijkste 
onderscheidende kenmerken van deze twee vormen van grondbeleid (en 
al hun tussenvarianten) is de mate waarin de gemeente al dan niet 
risicodragend is en al dan niet in samenwerking met private partijen 
overgaat tot de exploitatie van grond en/of het te realiseren vastgoed. 
 

Beleidskeuze vorm grondbeleid: 

(3.1) De Gemeente Leiderdorp kiest voor een faciliterend grondbeleid. 

 

Uitgangspunt is in principe faciliterend grondbeleid. Daar waar de 
gemeente een sterkere stempel wil drukken op de ontwikkeling cq. het 
noodzakelijk is om een ontwikkeling conform de gemeentelijke 
randvoorwaarden te realiseren, kan actief grondbeleid worden ingezet. 
Hierbij moet het financiële risico, ook op langere termijn, wel 
aanvaardbaar zijn. 
 

Instrumenten 
Bij het voeren van grondbeleid staat de gemeente een aantal 
instrumenten ter beschikking. De beleidsregels bij de diverse 
instrumenten met de meeste invloed op het doel van deze nota zijn1: 
 

                                                 
1 In bijlage 2 wordt een overzicht van alle beleidsregels uit de nota gegeven. 

Beleidsregels instrumenten: 

(4.1) In het kader van een faciliterend grondbeleid zal de gemeente met 
een omgevingsvergunning of bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling 
ruimtelijk mogelijk maken. De kosten hiervan worden aan de initiatief-
nemer doorberekend.   
 

(4.2.1) Het sluiten van anterieure overeenkomsten is voor de gemeente 

een voorwaarde. Er hoeft daardoor geen exploitatieplan te worden 

opgesteld en in een anterieure overeenkomst heeft de gemeente de 

mogelijkheid om aanvullende afspraken met de ontwikkelende partij te 

maken. 
 

(4.3) Factoren die bij de keuze voor het soort model in beeld moeten 
worden gebracht zijn: 

- De grondpositie van de gemeente. 
- Door wie de overige grondposities worden ingenomen. 
- De mate van zeggenschap die de gemeente wenst. 
- De mate van (financieel) risico dat de gemeente wil lopen. 

Gelet op de voorkeur van de gemeente voor faciliterend grondbeleid 
verkiest de gemeente het model van private grondexploitatie en het 
concessiemodel boven de andere modellen.  
In specifieke situaties kan echter gekozen worden voor andere 
samenwerkingsmodellen. 
 

(4.5.3) De gemeente zal handhaven op oneigenlijk gebruik en streeft er 

naar, waar mogelijk, tot verkoop te komen. 

(4.5.5) In de situaties dat de gemeente gronden uitgeeft aan een 

maatschappelijke instelling ten behoeve van een maatschappelijke 

voorziening, dan zal in de uitgifteovereenkomst tenminste een recht van 

eerste koop ten gunste van de gemeente worden bedongen. 

(4.5.6) In gronduitgifte-overeenkomsten wordt altijd een anti-

speculatiebepaling opgenomen, wanneer grondprijzen uit maatschappelijk 

oogpunt lager zijn vastgesteld dan de marktwaarde.  
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(4.7.1) Grondverkoop heeft de voorkeur boven erfpacht. Voor erfpacht 

wordt gekozen indien de gronden voor de gemeente  strategisch van 

belang zijn. 

(4.7.3) Bij erfpacht wordt uitgegaan van een marktconforme canon. 

In het kader van eenduidigheid en transparantie worden bestaande 

erfpachtovereenkomsten bij verlenging aangepast aan een 

marktconforme canon. 

 

Grondprijsbeleid 
Bij een transparant grondbeleid horen transparante grondprijzen. 
 

Beleidsregels grondprijsbeleid 

(5.1) Het grondprijsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd middels een 

grondprijzenbrief waarin de richtlijn voor de grondprijzen is aangegeven. 

(5.2) De gemeente Leiderdorp hanteert een marktconform grondprijs-

beleid.  

(5.3) De grondprijs wordt in beginsel door de residuele waardemethode 

bepaald.  

 

Organisatie 
Ruimtelijke projecten hebben een grote dynamiek. Door sturing en 
monitoring wordt inzicht gehouden in processen en projecten en kan 
bijgestuurd worden op die momenten waar er aanleiding voor is. Dit kan 
zijn om inhoudelijke redenen, maar ook om financiële redenen, risico’s en 
dergelijke. Hiermee wordt verantwoording afgelegd, krijgen begrippen als 
transparantie inhoud en kan de rechtmatigheid van besluiten en keuzen 
worden getoetst. 
 

Beleidsregels Organisatie 

 (6.1.1) De grondexploitaties worden jaarlijks herzien en vastgesteld via de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). 

(6.1.2) In de jaarlijkse rapportage GIG vindt naast verantwoording over de 

grondexploitaties ook verantwoording plaats ten aanzien van overige  
ruimtelijke investeringsprojecten.  

(6.1.3) De voortgang ten opzichte van de rapportage GIG vindt minimaal  

jaarlijks plaats in de voortgangsrapportage GIG.  
 

(6.2.1) Per project/grondexploitatie worden de risico’s in beeld gebracht. 

Hierbij worden beheersmaatregelen aangegeven. 

(6.2.2) Het weerstandsvermogen wordt berekend o.b.v. de leidraad uit de  

Kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement en opgenomen in  

de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken. 

(6.2.3) Voordat de post onvoorzien wordt aangesproken is een akkoord 

van de bestuurlijke opdrachtgever nodig, voor tegenvallers ten aanzien 

van de prognoses binnen het programma van eisen. In overige gevallen is 

vooraf een akkoord van het College van BenW nodig en in substantiële  

gevallen een raadsbesluit. 
 

(6.3) In principe vormt de algemene reserve bouw- en grondexploitaties 

het weerstandsvermogen voor algemene financiële risico’s voortvloeiende 

uit de grondexploitaties. 
 

(6.4.1) De gemeente Leiderdorp kiest voor (tussentijdse) winstneming als 

alle verkopen zijn gerealiseerd en bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de 

behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten geheel zijn gedekt 

door de gerealiseerde verkopen.  

(6.4.2) Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een 

geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. 
 

(6.5) Bij de aanschaf van Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) 

wordt naast de aanschaf ook een besluit genomen over de toekomstige 

waardering van de gronden op de balans. 
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1. Inleiding 
 

De nota Grondbeleid 2013-2017 van de gemeente Leiderdorp heeft tot 
doel het grondbeleid voor de komende jaren te verwoorden. Met 
grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 
gemeentelijke grond. 
De gemeente stelt zicht tot doel een eenduidig, transparant, 
terughoudend en ondersteunend grondbeleid te voeren. 

1.1 Aanleiding 
Er zijn diverse, zowel interne (binnen de gemeente) als externe 
aanleidingen om de Nota Grondbeleid te actualiseren: 

 Vanuit het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten’ (hierna: BBV) is in de Financiële Verordening een 
regeling opgenomen ten aanzien van de paragraaf grondbeleid 
van de gemeente en ook de Nota Grondbeleid. Conform de 
Financiële Verordening van de gemeente Leiderdorp biedt het 
College van Burgemeester en Wethouders tenminste eens in de 
vier jaar de raad ter vaststelling een Nota Grondbeleid aan. De 
vigerende Nota Grondbeleid stamt uit 2006. Daarnaast zijn de 
grondprijzen In 2008 voor het laatst geactualiseerd.  

 Op 5 maart 2012 heeft de raad het kader eigendommenbeleid 
vastgesteld. Aan de hand van een inventarisatie van alle 
gemeentelijke eigendommen, is de beleidslijn en het kader 
bepaald:  
a) Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten 
b) Stuur op een clustering van samenhangende ruimtelijke 

activiteiten  
c) Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen en 

netwerken 
d) Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en 

plusvoorzieningen 

e) Denk niet in termen van investering maar in duurzame 
exploitatie 

Deze uitgangspunten voor samenhangend beleid van voor-
zieningen, accommodaties en eigendommen vormt de basis voor 
zowel de nota grondbeleid als voor de nota accommodatiebeleid. 
Hierbij heeft de nota grondbeleid ook een wisselwerking met de 
sportnota (erfpacht sportvoorzieningen). 

 Wijzigingen wet- en regelgeving. Voor het grondbeleid is veel 
directe relevante wet- en regelgeving gewijzigd. Met name van 
belang zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met daarin 
een nieuwe afdeling over grondexploitatie, de Wet algemene 
bepaling- en omgevingsrecht (Wabo), de Crisis- en herstelwet 
(Chw), maar ook de recente jurisprudentie rondom 
aanbestedingswet en regelgeving en regelgeving omtrent 
staatssteun (wet Markt en Overheid). 

 De externe omstandigheden, zoals de situatie op de vastgoed- en 
financiële markt zijn dusdanig gewijzigd dat herijking van het 
beleid op zijn plaats is. 

 Er bestaat een bestuurlijke en ambtelijke wens om beleids-
uitgangspunten inzake zogenaamde snippergrond (hierna: 
gemeentegrond). Deze kleine stukjes grond, veelal gelegen naast 
privaat bezit vergen een organisatorische en exploitatie- of 
onderhoudslast met veelal nihil aan baten. In de loop van de jaren 
zijn stukken grond ten onrechte in bezit genomen door inwoners. 
Er missen nu nog eenduidige uitgangspunten voor handhaving en 
beleid. 

 Er zijn onvoldoende beleidsuitgangspunten ten aanzien van 
strategische aankopen/verwerving, waardoor er gevaar is voor 
willekeur. 

 De gang van zaken rondom erfpacht is onduidelijk. Veelal worden 
sportvoorzieningen gerealiseerd op in erfpacht uitgegeven grond. 
Dit wordt gedaan om deze sportvoorzieningen betaalbaar te 
houden. Feitelijk betekent dit een niet transparante wijze van 
subsidiëren, die lijnrecht staat tegenover de strekking van het 
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eigendommenbeleid van de gemeente. Er is tevens behoefte aan 
meer uniformiteit. 

 Binnen de gemeente wordt breed gediscussieerd over de 
toekomstvisie en over de toekomstige ruimtelijke en 
maatschappelijk ontwikkeling van de gemeente. Het grondbeleid 
kan handvatten bieden aan de uitvoering van deze visies. 

1.2 Uitvoering 
De nota bevat beleidsregels. Deze geven geen passende oplossing voor 
alle vraagstukken die op het gebied van grond in gemeentelijk eigendom 
spelen. De verschillen in de huidige verhuur- en erfpachtconstructies, om 
een voorbeeld te noemen, zijn erfenissen die we met de voorliggende 
beleidsregels naar de toekomst toe proberen te harmoniseren/te 
slechten. Dat vraagt tijd. De consequenties hiervan voor verschillende 
verenigingen, organisaties, gebruikers kunnen immers groot zijn. 
De beleidsregels geven ook geen antwoord op alle vragen over iedere 
snipper groen, elk elektriciteitshuisje, bushalte of kunstwerk op 
gemeentelijk grondgebied. Door een inventarisatie in 2010 hebben we 
alle gemeentelijke eigendommen in beeld. Met het grondbeleid richten 
we ons vooral op die objecten die qua ligging of maatschappelijk–
strategisch van belang zijn. De overige objecten worden uiteraard wel 
beheerd. 

1.3 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk is de aanleiding van de Nota Grondbeleid toegelicht. In 
hoofdstuk 2 worden de doelstellingen  en verantwoording van het 
grondbeleid aangegeven. 
In de daarna volgende hoofdstukken wordt inhoudelijk op het 
grondbeleid ingegaan. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welke vorm van 
grondbeleid de gemeente Leiderdorp toepast. De instrumenten van het 
grondbeleid worden in hoofdstuk 4 beschreven. Daarbij zijn kader-
stellende uitgangspunten benoemd voor het gebruik daarvan. 
In hoofdstuk 5 wordt het grondprijzenbeleid toegelicht. In Bijlage 1 is een 
bijbehorende grondprijzenbrief opgenomen. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de (financiële) organisatie en beheer van 
grondbeleid. Daarbij worden de rollen van het college en gemeenteraad 
beschreven. 
Om de nota overzichtelijk te houden zijn technische begrippen zo veel 
mogelijk in de bijlagen van deze nota toegelicht. 



7 

2. Doel en verantwoording gemeentelijk grondbeleid 

2.1 Doelstelling 
Het doel van deze nota grondbeleid is te komen tot een grondbeleid dat 
eenduidig, transparant, terughoudend en ondersteunend is. 
Grondbeleid: 

 geeft inzicht in hoe de grondportefeuille er uit dient te zien qua 
kwantiteit, kwaliteit en qua beheer en onderhoud. 

 maakt de grondportefeuille passend aan de maatschappelijke 
vraag en organiseert flexibiliteit om de portefeuille passend te 
houden aan de (veranderende) vraag van 'morgen'. Het is een 
afweging van kosten en baten, die maatschappelijk en financieel 
zijn (maatschappelijk en financieel rendement). 

 schept de voorwaarden en bepaalt de financieel-economische 
spelregels voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de gemeente. Met deze spelregels kan de 
gemeente, rekening houdende met de verschillende 
verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en 
wethouders (B&W) en de gemeenteraad, op financieel 
economisch verantwoorde wijze de in andere beleidsdocumenten 
opgenomen ruimtelijke doelstellingen realiseren. 

 geeft inzicht in de manier waarop de gemeente werkt met 
grondexploitaties, risicomanagement en de waardering van het 
gemeentelijke grondbezit in relatie tot de financiële reserves van 
de gemeente. 

 zorgt ervoor dat onderhandelingen ten aanzien van grondzaken 
met externe partijen op een transparante en consequente manier 
kunnen verlopen. Het vermindert discussie en voorkomt 
willekeur. Transparantie naar externe partijen is van belang: wat 
mogen partijen van de gemeente verwachten? 

 geeft inzicht in de verhouding tussen de beperkte financiële 
middelen en de lopende risico’s op gebied van grondzaken. Ook 

de gemeente zal in de huidige economische situatie ‘de tering 
naar de nering’ moeten zetten. De risico’s moeten dan ook te 
allen tijde aanvaardbaar blijven. 

2.2 Verantwoording 
Meerdere programma’s in het jaarverslag en begroting raken het 
grondbeleid. Het grondbeleid wordt dan ook in een paragraaf (paragraaf 
Grondbeleid) verantwoord. Programma 7 Grondontwikkeling heeft het 
grootste raakvlak met het grondbeleid. 
 

Conform het BBV worden in de paragraaf grondbeleid in ieder geval de 
volgende punten behandeld: 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de 
doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de 
begroting; 

 een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het 
grondbeleid uitvoert; 

 een actuele prognose van te verwachten resultaten van de totale 
grondexploitatie; 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken 
in relatie tot de risico’s van de grondzaken. 
 

Naast deze verplichte onderdelen neemt het college in ieder geval op: 

 de verwerving van gronden; 

 de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
 

Bij de programma’s worden beleidsdoelen onderscheiden in SMART-
doelen, activiteiten en prestatie-indicatoren. Gekeken is of bij het 
grondbeleid dezelfde driedeling te maken is. 
SMART doelen: faciliterend grondbeleid, niet meer grond dan nodig, 
marktconforme grondprijzen. 
Activiteiten: het monitoren van grondtransacties aan de nota, actie om 
(oneigenlijk gebruik van) versnipperd gemeentegrond tegen te gaan. 

http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=57&tabid=85
http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=58&tabid=85
http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=58&tabid=85
http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=89&tabid=85
http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=87&tabid=85
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Prestatie-indicatoren: grondprijzenbrief, de Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (GIG), vermindering oneigenlijk grondgebruik, uniforme 
erfpachtovereenkomsten. 
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3. Vormen gemeentelijk grondbeleid 
 
Over het algemeen worden bij het grondbeleid twee typen 
onderscheiden; actief en faciliterend grondbeleid (ook wel passief 
grondbeleid genoemd). De belangrijkste onderscheidende kenmerken van 
deze twee vormen van grondbeleid (en al hun tussenvarianten) is de mate 
waarin de gemeente al dan niet risicodragend is en al dan niet in 
samenwerking met private partijen overgaat tot de exploitatie van grond 
en/of het te realiseren vastgoed. 

 

Beleidskeuze vorm grondbeleid: 

(3.1) De Gemeente Leiderdorp kiest voor faciliterend grondbeleid. 

 
In bijlage 3 worden de begrippen ‘actief grondbeleid’, ‘faciliterend 
grondbeleid’ en de tussenvarianten; ‘publiek private samenwerking (PPS)’ 
nader toegelicht. 
 
In Leiderdorp komt zowel actief als faciliterend grondbeleid voor. 
Bij de grote lopende gebiedsontwikkelingen in de gemeente Leiderdorp 
(W4 en Centrumplan) is sprake van actief grondbeleid. Deze 
gebiedsontwikkelingen zullen in de komende jaren worden afgerond. 
 
Ontwikkelingen in de woningbouw- en kantorenmarkt hebben in korte 
tijd duidelijk gemaakt dat gebiedsontwikkeling een risicodragende 
activiteit is. 
Steeds meer beperken overheden zich tot faciliterend grondbeleid en het 
vroegtijdig in het proces definiëren van de ruimtelijke randvoorwaarden, 
waarna de ontwikkeling van projecten steeds vroeger in het ontwikkel- 
proces aan marktpartijen wordt overgedragen. 
 
Ook de gemeente Leiderdorp kiest bij nieuwe ontwikkelingen in principe 
voor faciliterend grondbeleid. Dit kan in combinatie met PPS constructies. 

De markt krijgt hierdoor meer ruimte en de overheid kan zich meer op 
haar publieke taak richten. Ook de risico’s kunnen zo verlegd danwel 
beter verdeeld worden. 
 
Daar waar de gemeente een sterkere stempel wil drukken op de 
ontwikkeling c.q. het noodzakelijk is om een ontwikkeling conform de 
gemeentelijke randvoorwaarden te realiseren, kan actief grondbeleid 
worden ingezet. Hierbij moet het financiële risico, ook op langere termijn, 
 wel aanvaardbaar zijn.  
Bij de keuze voor actief grondbeleid wordt de raad in kennis gesteld. 
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4. Instrumenten grondbeleid 
Bij het voeren van grondbeleid staat de gemeente een aantal instrumen-
ten ter beschikking. De inzet van die instrumenten hangt nauw samen 
met het soort grondbeleid dat wordt gevoerd (actief of faciliterend). 
 
Het gemeentelijk grondbeleid instrumentarium bestaat uit: 

1. Omgevingsvergunning en bestemmingsplan 
2. Exploitatieovereenkomsten (anterieur en posterieur) en 

exploitatieplan 
3. Samenwerkingsovereenkomsten (PPS-constructies) 
4. Afspraken over planschade (wettelijke basis). 
5. Aan- en verkoop (beleid). 
6. Het verwerven van grond (minnelijke verwerving, het vestigen 

van een voorkeursrecht gemeenten, het onteigenen van grond). 
7. Erfpacht, verhuur, pacht. 

 
In de volgende paragrafen zal op elk afzonderlijk instrument met 
bijbehorende beleidsregels nader worden ingegaan. Voor een overzicht 
van alle beleidsregels wordt verwezen naar bijlage 2. 

4.1 Omgevingsvergunning en bestemmingsplan  
 

Beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplan: 

(4.1) In het kader van een faciliterend grondbeleid zal de gemeente met 
een omgevingsvergunning of bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling 
ruimtelijk mogelijk maken. De kosten hiervan worden aan de initiatief-
nemer doorberekend.   

 
Met een omgevingsvergunning2 of bestemmingsplan stelt de gemeente 
het ruimtelijk kader (de bestemming) vast voor een bepaalde locatie. De 

                                                 
2 Wabo artikel 2.12 lid 1 sub onder 3, afwijken van regels ruimtelijke ordening 

belangrijkste instrumentele betekenis van het ruimtelijke besluit is het 
gebruik als kader om particuliere activiteiten rond ruimtelijke 
ontwikkelingen te kunnen sturen. 
De gemeentelijke voorkeur is een omgevingsvergunning. Deze biedt de 
meeste sturingsmogelijkheden en flexibiliteit. Na afronding wordt bij de 
volgende actualisering het plan opgenomen in een bestemmingsplan. 
Het ruimtelijk kader (de functie, bouwmogelijkheden en de randvoor-
waarden) van het bestemmingsplan is medebepalend voor de grond-
waarde van een locatie. De grondwaarde wordt enerzijds bepaald door de 
bestemming en anderzijds door de vraag naar die bestemming op die 
locatie. 
 
De omgevingsvergunning en het bestemmingsplan past als instrument het 
best bij een faciliterend grondbeleid. 

4.2 Exploitatieplan en exploitatieovereenkomsten 
 

Beleidsregels exploitatieplan en –overeenkomsten: 

(4.2.1) Het sluiten van anterieure overeenkomsten is voor de gemeente 

een voorwaarde. Er hoeft daardoor geen exploitatieplan te worden 

opgesteld en in een anterieure overeenkomst heeft de gemeente de 

mogelijkheid om aanvullende afspraken met de ontwikkelende partij te 

maken. 

(4.2.2) Als het sluiten van anterieure overeenkomst niet gelukt is voor het 

vaststellen van de planologische maatregel en een exploitatieplan is 

opgesteld, heeft de gemeente de voorkeur om met de exploitant tot een 

posterieure overeenkomst te komen. 

 
Bij actief grondbeleid is een volledig verhaal van kosten mogelijk door 
deze te verdisconteren in de uitgifteprijs van de grond. Wanneer het 
initiatief (en daarmee de grondpositie) niet bij de gemeente ligt maar bij 
een particuliere initiatienemer, is deze mogelijkheid er niet. 
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De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 inwerking getreden. 
Hierin is een nieuwe afdeling over grondexploitatie opgenomen (afdeling 
6.4). Hiermee heeft de gemeente een nieuw instrument ter beschikking 
om kosten te kunnen verhalen3  en locatie-eisen4 te kunnen stellen. 
Bij gebiedsontwikkeling mag een grondeigenaar in beginsel zijn eigen 
perceel ontwikkelen. Kosten die hiervoor door de gemeente worden 
gemaakt5 worden verhaald op de eigenaar/ontwikkelaar. 
 
De nieuwe wet onderscheidt een tweetal sporen voor kostenverhaal. 

 Privaatrechtelijke spoor: de overheid sluit met de particuliere 
partij een overeenkomst waarin het kostenverhaal is verzekerd 
(de zogenaamde anterieure overeenkomst). 

 Publiekrechtelijke spoor: het kostenverhaal is verzekerd via een 
vast te stellen exploitatieplan. Met ontwikkelaars kan vervolgens 
nog een overeenkomst worden gesloten om dit exploitatieplan uit 
te voeren (de zogenaamde posterieure overeenkomst). 

 
In de Wro is de wettelijke basis gelegd voor het publiekrechtelijke spoor. 
De wetgever heeft evenwel expliciet beoogd dat overheden het private 
spoor kiezen en de publiekrechtelijke methode gebruiken wanneer het 
niet lukt om tot een vergelijk te komen of de voor het project 
noodzakelijke locatie-eisen niet afgedwongen kunnen worden. In de 
praktijk blijkt dat ook een praktische keuze omdat met het opstellen van 
een exploitatieplan veel tijd en geld gemoeid is. 
De wetgever heeft in de regeling wel het kostenverhaal dwingend 
opgenomen. Een gemeente moet het (privaat) regelen anders is ze 
verplicht een exploitatieplan te maken. 
 

                                                 
3 Onder kostenverhaal wordt verstaan het verhalen van de gemeentelijke kosten van de 
grondexploitatie van een gebied op de verschillende (baathebbende) eigenaren in dat 
gebied. 
4
 Deze eisen kunnen onder meer gaan om woningbouwcategorieën en planfasering. 

5 
Voor bovenplanse kosten  moet voor verhaal wel een basis gevonden worden in de 

gemeentelijke structuurvisie. 

Om een ruimtelijk plan te kunnen vaststellen zonder dat daar een 
exploitatieplan voor hoeft te worden gemaakt moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 

1. het kostenverhaal al op andere wijze is verzekerd, én   
2. het stellen van locatie-eisen niet nodig is 

 
De eerste van deze twee voorwaarden wordt door de gemeente ingevuld 
met een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelende partij óf doordat 
de gemeente als grondeigenaar die kosten uit de grondverkoop 
terugverdient. 
Locatie-eisen zijn vaak niet nodig voor ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast 
kunnen aspecten als bouwprogramma en fasering ook in de 
exploitatieovereenkomst worden meegenomen. 
 
In bijlage 4 worden de begrippen ‘exploitatieovereenkomst (anterieur en 
posterieur)’ en ‘exploitatieplan’ toegelicht. 
 
De exploitatieovereenkomst moet worden aangegaan vóórdat het 
planologische besluit wordt genomen. Tot dit beslismoment kunnen 
onderhandelingen met private partijen worden gevoerd door de 
gemeente. Wanneer het niet lukt een anterieure overeenkomst te sluiten 
is het kostenverhaal niet op andere wijze verzekerd en kan de procedure 
alleen worden voortgezet door een exploitatieplan op te stellen. 
 
De gemeente maakt alleen een exploitatieplan als er een zwaarwegend 
maatschappelijk belang is om de ruimtelijke procedure door te zetten. Als 
het mogelijk is wordt de procedure stopgezet en/of de vergunning 
geweigerd totdat financiële afspraken zijn afgerond. 
 
Posterieure overeenkomst 
Als een exploitatieplan is opgesteld kan nog steeds een 
exploitatieovereenkomst worden aangegaan; de zogenaamde posterieure 
overeenkomst. Voordelen van een posterieure exploitatieovereenkomst 
ten opzichte van een exploitatieplan zijn dat bij de overeenkomst zaken 
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kunnen worden uitgewerkt die in het exploitatieplan nog globaal van aard 
zijn en zaken met betrekking tot de grondontwikkeling die niet in het 
exploitatieplan geregeld zijn, zoals bijvoorbeeld de overdracht van 
gronden die de openbare ruimte in het plan gaan vormen. 
 

Transparantie 
Binnen twee weken na ondertekening van een exploitatieovereenkomst 
wordt de zakelijke inhoud van de overeenkomst gepubliceerd. Dit is 
wettelijk verplicht. De overeenkomst is ook belangrijk als onderbouwing 
bij de planologische procedure. Hiermee wordt aangetoond dat het 
kostenverhaal verzekerd is en ook de economische uitvoerbaarheid wordt 
daarmee onderbouwd. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit wordt de 
overeenkomst dan ook mee terinzage gelegd. Mochten delen van de 
overeenkomst bedrijfsgevoelige of financiële informatie bevatten dan 
wordt over de geheimhouding hiervan besloten door het college. Deze 
informatie wordt wel in het besloten deel van het RIS geplaatst. 

4.3 Samenwerkingsovereenkomsten 
 

Beleidsregel samenwerkingsmodel: 

(4.3) Factoren die bij de keuze voor het soort model in beeld moeten 
worden gebracht zijn: 

- De grondpositie van de gemeente. 
- Door wie de overige grondposities worden ingenomen. 
- De mate van zeggenschap die de gemeente wenst. 
- De mate van (financieel) risico dat de gemeente wil lopen. 

Gelet op de voorkeur van de gemeente voor faciliterend grondbeleid 
verkiest de gemeente het model van private grondexploitatie en het 
concessiemodel boven de andere modellen.  
In specifieke situaties kan echter gekozen worden voor andere 
samenwerkingsmodellen. 
 

Voor het uitvoeren van het grondbeleid kan gebruik worden gemaakt van 
samenwerkingsovereenkomsten en deelnemingen in privaatrechtelijke 
rechtsvormen. Voorbeelden hiervan zijn een overeenkomst met partijen 

zoals een Gemeenschappelijke Regeling met andere overheden of 
deelneming in een private onderneming zoals BV, CV, NV, GEM of een 
VOF6. Hierbij verschillen de afspraken over inbreng van gronden/kapitaal, 
(financieel) risico en zeggenschap. 
 
Er bestaan verschillende vormen van samenwerking. In het algemeen 
kunnen samenwerkingsconstructies voor de grondexploitatie (Publiek 
Private Samenwerking; PPS) worden onderverdeeld in drie hoofd-
modellen: het bouwclaimmodel, het joint-venture model en het 
concessiemodel. Deze vormen van samenwerking kunnen gezien worden 
als tussenvormen van actief en faciliterend grondbeleid. De vormen van 
het grondbeleid en de drie hoofdmodellen van PPS worden in bijlage 3 
toegelicht. 
Het is van belang dat de gemeente duidelijk voor ogen heeft onder welke 
randvoorwaarden, tegen welke prijs en in welk tijdsbestek zij wil samen-
werken. De belangrijkste determinanten ten aanzien van de uiteindelijke 
samenwerkingsvorm zijn risico en zeggenschap. De gemeente zal in 
beginsel altijd haar risico’s uit de grondexploitatie willen minimaliseren, 
maar wel zoveel mogelijk sturing willen behouden. Uiteraard zal er sprake 
zijn van een uitruil tussen beide punten.  
In figuur 4.1 zijn de mate waarin risico’s kunnen worden overgedragen 
aan andere partijen afgezet tegen de mate waarin de gemeente sturing 
 wenst te behouden. 

                                                 
6 In de paragraaf Verbonden partijen in begroting en jaarverslag staan enkele 
Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingen. De nota Verbonden Partijen 2010 
biedt een handvat bij de besluitvorming bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie en 
hoe Leiderdorp sturing en controle kan hebben op haar (toekomstige) verbonden partij. 
PPS-constructies worden niet als een verbonden partij aangemerkt, in het geval de 
gemeente en een private partij, uitsluitend op basis van overeenkomst, een project, 
waarbij ook een publiek belang aan de orde is, uitvoeren. Deze wordt wel opgenomen in 
de paragraaf weerstandsvermogen, als de gemeente een financieel risico loopt. In het 
geval de gemeente op grond van de PPS-constructie besluit een vennootschap en/of 
privaatrechtelijk rechtspersoon, zoals een CV, NV of een BV, op te richten of daaraan deel 
te nemen dan wordt die partij wél aangemerkt als verbonden partij. 
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Figuur 4.1: Risico versus zeggenschap bij PPS-constructies. 

 

Met een samenwerkingsconstructie kunnen risico’s worden gedeeld of 
verlegd en kan de inzet en kwaliteit van marktpartij(en) worden benut bij 
het optimaliseren van de plannen en het leveren van expertise op de 
vastgoedmarkt, met name ten aanzien van de afzetbaarheid van 
producten. Overwegingen welke hierbij een rol spelen zijn: 

 Kosten bouw- en woonrijp maken. 

 Investeringsvolume op het gebied van verwervingen. 

 Het te realiseren programma wonen en werken en infrastructuur. 

 De doorlooptijd van de planexploitatie. 

 De aangetroffen eigendomssituatie. 

 De bodemgesteldheid. 

 Archeologische situatie. 

 Omvang van het afzetvolume van de te bouwen opstallen. 

 Maatschappelijke risico´s en de planologische risico´s. 
Deze zaken tezamen bepalen het risicoprofiel van een opgave. 
 

4.4 Planschade 
 

Beleidsregels planschade: 

(4.4.1) Planschade wordt altijd doorberekend aan de initiatiefnemer van 

de ontwikkeling7. Als de gemeente zelf initiatiefnemer is worden deze 

kosten ondergebracht binnen het project. 

(4.4.2) Het risico op planschade wordt vooraf inzichtelijk gemaakt door het 

opstellen van een planschaderisicoanalyse. Het opstellen van een 

planschaderisicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

 

Door planologische wijzigingen (zoals bestemmingsplanwijzigingen) 
kunnen omwonenden zogenaamde planschade lijden. Zaken in de 
omgeving van de belanghebbenden kunnen zodanig veranderen dat zij 
hierdoor benadeeld worden. Planschade is dus een aspect dat dient te 
worden meegewogen, met name bij herontwikkelings- en inbreidings-
projecten8. 
Planschadekosten worden, conform artikel 6.4a Wro, verhaald op de 
ontwikkelende partij. Bij actief grondbeleid kan dit de gemeente zijn. 
 

Het risico op planschade kan op voorhand inzichtelijk worden gemaakt 
door het opstellen van een planschaderisicoanalyse. Het resultaat en 
(eventuele) aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in het plan ter 
voorkoming/vermindering van planschade. 
De verantwoordelijkheid al dan niet een planschaderisicoanalyse op te 
stellen ligt bij de ontwikkelende partij. Door deze niet te laten maken 
neem de initiatiefnemer dus ook een onvoorzien risico. Als de gemeente 
zelf initiatiefnemer is wordt alleen afgezien van een risicoanalyse als de 
financiële belangen evident lager zijn dan de kosten die gemaakt moeten 
worden voor een risicoanalyse. 

                                                 
7
 Dit wordt in de exploitatieovereenkomst geregeld. 

8
 Bij de gemeente Leiderdorp is de planschade geregeld in de ‘Procedureverordening voor 

advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Leiderdorp 2008’. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_%28organisatie%29
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4.5 Aan- en verkoop (beleid) 
Aankoop 
In paragraaf 4.6 wordt uitgebreid in gegaan op verwerving en strategische 
aankopen. 
 
Uitgifte 
Het gronduitgiftebeleid vormt een belangrijk onderdeel van het 
grondbeleid. Er bestaan verschillende vormen van (grond)uitgifte: 

 Verkoop 

 Erfpacht  

 Pacht 

 Verhuur  

 Vestigen van een recht van opstal 

 Ingebruikgeving  
 

In bijlage 6 worden de verschillende uitgiftevormen nader toegelicht. 
Voor het sluiten van verkoop- en erfpachtovereenkomsten beschikt de 
gemeente over standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden. 
Deze zijn vastgesteld in het jaar 2000 en behoeven enige herziening. Na 
het vaststellen van de nota wordt bekeken hoe deze overeenkomsten het 
beste kunnen worden aangepast aan de beleidsregels. 
Het blijft mogelijk om in specifieke zaken deze overeenkomsten en alge-
mene voorwaarden daar waar wenselijk aan te passen of aan te vullen. 
Voor de verschillende categorieën van verhuur wordt gebruik gemaakt 
van modellen die verstrekt zijn door de Raad voor Onroerende Zaken. 
Voor het grondprijzenbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 
De uitgiftevormen erfpacht, verhuur, vestigen van een recht van opstal en 
ingebruikgeving worden in paragraaf 4.7 en bijlage 6 toegelicht. 
 

Woningbouw 
De gemeente hanteert bij het in exploitatie nemen dan wel verkopen van 
gronden voor de woningbouw het uitgangspunt, dat tenminste 30% van 

de woningen in de sociale sector dient te worden gerealiseerd.9 Een 
uitzondering voor kleine projecten (minder dan 10 woningen) kan worden 
gemaakt. In dat geval dient een afkoopsom te worden betaald. 
 

Woonwagens 
De gemeente verhuurt zeven standplaatsen voor woonwagens 
(Woonzicht speelt een rol bij toewijzing). De woonwagens zijn eigendom 
van de bewoners. Voor de bewoners is het lastig de woonwagen te 
verkopen als de grond niet mee verkocht kan worden. De gemeente zal 
het beleid op dit onderdeel in 2013 in praktische zin gaan heroverwegen. 
 

Openbare ruimte 

Beleidsregels openbare ruimte: 

(4.5.1) Op verzoek van particulieren of bedrijven is de gemeente bereid om 

het beheer (van delen) van de openbare ruimte over te dragen aan deze 

partijen daar waar dit mogelijk is. Bij uitgifte van openbaar gebied dient 

een beheersovereenkomst opgesteld te worden. 

(4.5.2) De gemeente neemt een suppletieregeling op bij uitgifte van 

gemeentegrond ten aanzien van uitbreiding bebouwingsmogelijkheden na 

aankoop. 

(4.5.3) De gemeente zal handhaven op oneigenlijk gebruik en streeft er 

naar, waar mogelijk, tot verkoop te komen. 

(4.5.4) Bij uitgifte van kavels grenzend aan water loopt de grens tot de 

beschoeiingen. 
 

Op verzoek van particulieren of bedrijven is de gemeente bereid om het 
beheer (van delen) van de openbare ruimte over te dragen aan deze 
partijen daar waar dit mogelijk is. Getoetst zal worden aan een aantal 
randvoorwaarden (omtrent o.a. de aspecten beeldkwaliteit, functionali-

                                                 
9
 Dit vloeit voort uit provinciaal beleid en is vastgelegd in de regionale structuurvisie 2020 

(vastgesteld  2009). Dit heeft geleid tot woningbouwplanning en taakstelling per 
gemeente voor de jaren 2010-2020.  In de woonvisie: Leiderdorp, gewoon Lekker Wonen 
d.d. 4 februari 2013 is e.e.a. hernieuwd vastgelegd. 



15 

teit, veiligheid en arbeidsintensiviteit). Per geval wordt gehandeld op 
basis van de “Ja, tenzij …” gedachte. Bij uitgifte van openbaar gebied dient 
altijd een beheersovereenkomst te worden opgesteld. Bijkomende kosten 
bij de gronduitgifte (bijvoorbeeld notariskosten) zijn voor de begunstigde. 
Enerzijds is uitgifte van openbaar gebied een instrument om de 
structurele gemeentelijke beheerskosten van de openbare ruimte te 
drukken en daarmee te komen tot een efficiënter onderhoud. Anderzijds 
wordt onderlinge betrokkenheid gestimuleerd van gebruikers van de 
openbare ruimte. Een nadeel is dat de kans op toe-eigening groter is; 
beheerders zijn geneigd om de door hen verzorgde ruimte voor zich zelf 
te claimen. 
 
Ook gemeentegrond die grenst aan privé-eigendom kan, als het voldoet 
aan enkele voorwaarden, uitgegeven worden. In de gronduitgifteovereen-
komst wordt in ieder geval een suppletieregeling gehanteerd indien na 
aankoop van de gemeentegrond de bebouwingsmogelijkheden worden 
uitgebreid. 
 
Binnen de gemeente is sprake van oneigenlijk gebruik van gemeente-
grond (ca. 0,6 ha). Grond die de gemeente in eigendom heeft is in die 
gevallen bij privé bezit getrokken. De gemeente zal hierop gaan 
handhaven en daarbij bekijken of de grond alsnog kan worden uitgegeven 
door verkoop. Daarbij zal een redelijke prijs worden gevraagd, waarbij 
een opslag bij bebouwing geldt. 
 
Bij uitgifte van kavels grenzend aan water loopt de grens tot de 
beschoeiingen. In het verleden liep deze grens wel tot het midden van de 
watergang wat echter niet optimaal is voor beheer en onderhoud van de 
watergang en beschoeiingen. 
 
Ligplaatsen in openbaar water 
Op dit moment zijn op een aantal plaatsen in Leiderdorp ligplaatsen voor  
pleziervaartuigen in gemeentelijk water gerealiseerd. Daarvoor wordt nog  

geen vergoeding gevraagd. Het gebruik is ook niet met een overeenkomst 
vastgelegd. Voor deze ligplaatsen maakt de gemeente afspraken met de 
gebruikers van de ligplaatsen. 
 

Maatschappelijke activiteiten 

Beleidsregels maatschappelijke activiteiten: 

(4.5.5) In de situaties dat de gemeente gronden uitgeeft aan een 

maatschappelijke instelling ten behoeve van een maatschappelijke 

voorziening, dan zal in de uitgifteovereenkomst tenminste een recht van 

eerste koop ten gunste van de gemeente worden bedongen. 

(4.5.6) In gronduitgifte-overeenkomsten wordt altijd een antispeculatie-

bepaling opgenomen, wanneer grondprijzen uit maatschappelijk oogpunt 

lager zijn vastgesteld dan de marktwaarde. 
 

Indien de verkoop van panden en/of ondergrond voor maatschappelijke 
doeleinden aan maatschappelijke instellingen tegen een gereduceerd  
tarief plaatsvindt10 dan is het raadzaam om bij de verkoop of andere vorm 
van uitgifte de wederverkoop aan derden te beperken. Het is niet de  
bedoeling dat bij verkoop de revenuen alleen ten goede komen aan de 
maatschappelijke instelling. De gemeente geeft immers uit tegen een 
gereduceerd tarief om een bepaalde maatschappelijke voorziening 
mogelijk te maken en niet om een maatschappelijke instelling te 
bevoordelen. 
In deze situaties dient in de uitgifteovereenkomst een recht van eerste 
koop ten gunste van de gemeente te worden bedongen. 
In de uitgifteovereenkomst dient een anti-speculatiebeding opgenomen 
te worden voor het geval dat de gronden eventueel vervreemd worden 
aan een niet maatschappelijke instelling, als de gemeente afziet van 

                                                 
10

 Wat betreft een uitgifteovereenkomst tegen gereduceerd tarief bij een 
maatschappelijke voorziening, kan de gemeente in een specifieke situatie een beroep 
doen op de opgenomen uitzonderingen in de Wet Markt en Overheid. Indien dat beroep 
op de uitzondering niet slaagt en dat geval valt onder de wet Markt en Overheid. Dan is de 
consequentie dat een gereduceerd tarief in dat geval niet mogelijk is wegens strijdigheid 
met de Mededingingswet. 
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eerste koop. In geval van verkoop aan een derde zal globaal het verschil 
tussen de dan geldende uitgifteprijs maatschappelijke voorziening en de 
verkoopprijs weer terug dienen te vloeien naar de gemeente. 

4.6 Het verwerven van grond 
 

Beleidsregels verwerving  

(4.6.1) Bij elke in ontwikkeling te brengen locatie wordt in een zo vroeg 

mogelijk stadium een verwervingsstrategie opgesteld die aansluit bij de 

door de gemeente gewenste rol in de ontwikkeling van de locatie. In de 

strategie zijn onder meer de financiële aspecten, het tijdspad en de risico’s 

aangegeven. 

(4.6.2) Indien de gemeente heeft besloten tot het actief verwerven van 

grond dan zal zij dat zoveel als mogelijk op minnelijke wijze doen. 
 

Beleidsregels wet voorkeursrecht gemeenten  

(4.6.3) De gemeente kan bij actieve verwerving toepassing geven aan de 

Wet voorkeursrecht gemeenten. Deze mogelijkheid zal met name worden 

gebruikt voor die percelen waarvan de ontwikkeling in de toekomst ook 

voor derden commercieel interessant is. 
 

Beleidsregel onteigening 

(4.6.4) Als onderhandelingen om te komen tot minnelijke verwerving 

dreigen vast te lopen, zal een start worden gemaakt met de 

onteigeningsprocedure zodat gedurende de onderhandelingen deze vaak 

lange procedure reeds in gang is gezet. Onteigening wordt als uiterste 

middel gebruikt om het ruimtelijk beleid door te zetten tegen de wil van de 

grondeigenaar in het kader van het publieke belang. 
 

Het verwerven van grond is een instrument dat bij actief grondbeleid 
wordt ingezet. De gemeente Leiderdorp kiest voor een faciliterend beleid 
en zal daarom slechts in bepaalde gevallen voor verwerving kiezen. De 

gemeente zal in beginsel zelf het initiatief nemen om over te gaan tot 
verwerving als: 

 er sprake is van projecten/gronden met een groot gemeentelijk, 
maatschappelijk en/of strategisch belang; 

 waarbij private partijen de voorgestane ontwikkeling niet 
oppakken; 

 en waarbij een tijdige realisatie van de voorgestane ontwikkeling 
noodzakelijk is. 

 

Voordeel bij verwerving is dat door het innemen van een grondpositie de 
onderhandelingspositie van de gemeente wordt geoptimaliseerd en 
daarmee de sturingsmogelijkheden vergemakkelijkt. 
 

Gronden met strategisch belang zijn gronden: 

 die van cruciaal belang zijn voor de voorgenomen ontwikkeling 
(sleutelpercelen); 

 die in de verdere toekomst geschikt zijn voor eigen gebruik om  
publieke doelen te kunnen realiseren; 

 die als ruilgrond of compensatiegrond (voor sleutelpercelen of 
gronden voor eigen gebruik) kunnen dienen; 

 waardoor ongewenste ontwikkelingen kunnen worden 
voorkomen; 

 die naast bestaande eigendommen van de gemeente zijn gelegen 
(buurmans grond) en die bij kunnen dragen aan een eventuele 
toekomstige uitbreiding van de gemeentelijk eigendommen. 
Voorwaarde daarbij is wel dat deze gronden voor een 
commerciële prijs worden verworven. 

 

Om een gestructureerde start mogelijk te maken met verwerving van 
gronden is het noodzakelijk dat de locatie duidelijk wordt afgebakend. 
Vervolgens moet per deelgebied een verwervingsstrategie worden 
opgesteld, op basis waarvan daadwerkelijk kan worden gestart met de 
onderhandelingen. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium  
van de ontwikkeling een verwervingsstrategie op te stellen. 
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Onderdeel van de verwervingsstrategie is het bepalen van de prijs die de 
gemeente bereid is te betalen en het uitvoeren van een quick-scan van de 
totale verwervingskosten. Ook het moment van verwerving is van belang; 
in een vroegtijdig stadium ligt de prijs van te verwerven gronden veelal 
lager dan in een later stadium van een ontwikkeling. Eventuele waarde-
stijgingen van grond, danwel de opstallen komen aan de gemeente toe. 
Het vroegtijdig verwerven van percelen brengt voor gemeenten echter 
ook grote financiële risico’s met zich mee (renteverlies, waardedalingen, 
tijdelijk beheer). Ook kan het vroegtijdig verwerven speculatie uitlokken 
en prijsopdrijvend werken voor overige gronden in het gebied. Bij de 
verwervingsstrategie dienen de risico’s goed te worden belicht, waarbij 
beheersmaatregelen moeten worden aangegeven. 
Er is een aantal vormen van verwerving beschikbaar. Minnelijke 
verwerving geschiedt op basis van vrijwilligheid. Gemeentelijke 
verwerving kan ook plaatsvinden onder dwang via het instrument van 
onteigening of via de vestiging van een voorkeursrecht waarbij de 
gemeente een eerste recht van koop krijgt. In bijlage 5 worden de vormen 
van verwerving toegelicht. 
Het is van belang een goed verwervingsdossier op te stellen. Dit kan in 
een later stadium, bij eventuele onteigening, nodig zijn om met succes 
een onteigeningsprocedure te kunnen voeren. 

4.7 Erfpacht, Verhuur, Pacht 
 

Beleidsregel verkoop versus erfpacht 

(4.7.1) Grondverkoop heeft de voorkeur boven erfpacht. Voor erfpacht 

wordt gekozen indien de gronden voor de gemeente strategisch van 

belang zijn. 
 

Beleidsregel erfpacht versus verhuur 

(4.7.2) Bij gronden die strategisch van belang zijn geeft de gemeente de 

voorkeur aan erfpacht boven verhuur. 
 

 

Beleidsregel erfpacht 
(4.7.3) Bij erfpacht wordt uitgegaan van een marktconforme canon. 

In het kader van eenduidigheid en transparantie worden bestaande 

erfpachtovereenkomsten bij verlenging aangepast aan een 

marktconforme canon. 
 

Beleidsregel Pacht 

(4.7.4) De gemeente zal niet snel tot het sluiten van een pachtovereen-

komst overgaan. Mocht er een situatie ontstaan waarin een pachtover-

eenkomst gewenst is of bij aanpassingen van de reeds lopende pacht-

overeenkomsten zal advies bij een externe partij worden ingewonnen. 
 

In bijlage 6 worden de uitgiftevormen erfpacht, verhuur en pacht 
toegelicht. 
 
De gemeente Leiderdorp kent geen grote traditie op het punt van uitgifte  
in erfpacht. Dit wordt onder meer in verband gebracht met de  
administratieve kosten en de inzet van ambtelijke capaciteit, die met 
uitgifte in erfpacht zijn verbonden. Ook in de toekomst zal om die 
redenen niet snel tot uitgifte in erfpacht overgegaan worden. 
Een voordeel van erfpacht is dat het recht – anders dan het 
eigendomsrecht –makkelijker door de gemeente kan worden beëindigd 
door middel van tussentijdse opzegging. Wanneer de gemeente grond wil 
uitgeven die van strategisch belang is (zie paragraaf 4.6), dan kan dus 
overwogen worden gronden in erfpacht uit te geven in plaats van in 
eigendom. 
Gelet op de verschillen tussen huur en erfpacht ten aanzien van 
bevoegdheden, huurprijs versus canon en beëindiging rechtsverhouding 
heeft de gemeente bij gronden (die van strategisch belang zijn) de 
voorkeur voor erfpacht boven verhuur. 
 

In Leiderdorp komt uitgifte in erfpacht met name voor bij de sport-
accommodaties. Dit past in het grondbeleid, aangezien de gronden onder 
sportvoorzieningen als strategische gronden kunnen worden aangemerkt. 
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Door de historie gelden er op dit moment echter overeenkomsten die 
onder verschillende condities zijn aangegaan. Het streven is naar meer 
eenduidigheid en transparantie. Met name geldt dit voor de hoogte van 
de canon. De gemeente wil toe naar marktconforme prijzen. Ook streeft 
de gemeente naar een niet te lange erfpachtstermijn. 
Mocht de maatschappelijke functie hierdoor in de knel komen, wordt niet 
de canon aangepast zoals in het verleden is gebeurd. Gekeken wordt dan 
of er andere oplossingen mogelijk zijn, waarbij de zelfredzaamheid van de 
organisatie voorop staat. 
 

De gemeente zal niet snel tot het sluiten van een pachtovereenkomst 
overgaan. Mocht er een situatie ontstaan waarin een pachtovereenkomst 
gewenst is zal advies worden gevraagd aan een externe partij. 
De gemeente heeft momenteel een beperkt aantal pachtovereenkomsten 
afgesloten (met name in de Boterhuispolder). Bij aanpassingen hiervan zal 
advies worden gevraagd aan een externe partij. 
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H5 Grondprijzenbeleid 
 

Beleidsregels grondprijsbeleid 

(5.1) Het grondprijsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd middels een 

grondprijzenbrief waarin de richtlijn voor de grondprijzen is aangegeven. 

(5.2) De gemeente Leiderdorp hanteert een marktconform grondprijs-

beleid. 

(5.3) De grondprijs wordt in beginsel door de residuele waardemethode 

bepaald. 

5.1 Grondprijsbeleid 
Het aangaan van individuele grondtransacties en de vaststelling van de 
daarbij behorende gronduitgifteprijzen zijn een bevoegdheid van het 
College van B&W. Jaarlijks worden de grondprijzen geactualiseerd en 
vastgesteld door het College van B&W middels een grondprijzenbrief. 
Hierdoor kan tijdig gereageerd worden op actuele marktomstandigheden 
en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. De Grondprijzenbrief 
2013 is opgenomen in bijlage 1. 
De, in de grondprijzenbrief genoemde, gronduitgifteprijzen dienen als 
richtlijn te worden gebruikt bij verkoop, vaststelling van huursommen en 
erfpachtcanons. Factoren als situering, bebouwingsmogelijkheden, 
omvang en vorm van een perceel zijn mede bepalend voor de 
prijsvaststelling en zijn daarom niet altijd in een algemene richtlijn te 
vatten. Om deze reden kan zonodig, met argumenten onderbouwd, van 
de richtlijn worden afgeweken. 

5.2 Marktconform 
Een belangrijke doelstelling van het vastleggen van de (systematiek voor 
het bepalen van de) gronduitgifteprijzen is een eenduidige, transparante 
en uniforme grondprijsbepaling binnen de gemeente Leiderdorp. Hierbij 
wordt tevens beoogd dat de gronduitgifteprijzen marktconform zijn en 
eventueel noodzakelijke investeringen kunnen dekken. 

Hiertoe wordt de marktwaarde als richtlijn gehanteerd voor de 
berekening van de gronduitgifteprijzen; dus bij verkoopprijzen, 
erfpachtcanons en huurprijzen. Uitgifte onder de marktwaarde zou in 
sommige gevallen strijdig met Europese regelgeving kunnen zijn. 
Een uitzondering is de uitgifte van gronden voor sociale woningbouw en 
voorzieningen met een maatschappelijk belang die geen winstoogmerk 
hebben. Omdat hier een lagere grondprijs geldt wordt bij de grond-
uitgifteovereenkomsten een anti-speculatiebeding danwel andere 
voorwaarden opgenomen. 

5.3 Grondprijsmethode 
Voorkomende methoden om te komen tot een marktconforme waarde-
bepaling van gronden zijn: 
• residuele waardemethode 
• comparatieve methode 
• grondquotemethode 
 
In bijlage 7 worden deze methoden toegelicht. 
 
In tabel 5.1 is per bestemming aangegeven welke grondprijsmethode 
wordt gebruikt. 
 
De keuze voor een van de methoden is afhankelijk van de toekomstige 
bestemming van de grond, randvoorwaarden en omstandigheden. 
De gemeente kiest bij projectbouw in beginsel voor de residuele 
grondwaardebepaling. De gemeente zal op basis van de comparatieve 
methode en/of de grondquotesystematiek een toetsing op het prijsniveau 
uitvoeren. 
 
De waarde van een stuk grond wordt bepaald door de economische 
functie die op die grond kan worden uitgeoefend, de bestemming van de 
grond, de bodemsamenstelling en de ligging. 
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Woningen:      

Sociale sector huur    X  

Sociale sector koop X     

Vrije sector huur X     

Vrije sector koop X     

Vrije (particuliere) 
bouwkavels 

  X   

Detailhandel / horeca X     

Bedrijven X X    

Kantoren X X    

Voorzieningen met een 
commercieel oogmerk 

X X    

Voorzieningen zonder een 
commercieel oogmerk 

    X 

Gemeentegrond         X 

Agrarische gronden     X     
Tabel 5.1: grondprijsmethode per bestemming 
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H6 Organisatie en beheer 
Ruimtelijke projecten11 hebben een grote dynamiek. Daarnaast is binnen 
de gemeente Leiderdorp sprake van grote lopende projecten met een 
aanzienlijke cashflow en relatief hoog risicoprofiel, zoals het Centrumplan 
en W4. 
 

Door sturing en monitoring wordt inzicht gehouden in processen en 
projecten en kan bijgestuurd worden op die momenten waar er 
aanleiding voor is. Dit kan zijn om inhoudelijke redenen, maar ook om 
financiële redenen, risico’s en dergelijke. Hiermee wordt verantwoording 
afgelegd op een transparante wijze en kan de rechtmatigheid van 
besluiten en keuzen worden getoetst. 
 

De financiële sturing en controle van ruimtelijke projecten krijgt vorm 
door middel van: 

 De financiële organisatie van ruimtelijke projecten 

 Risicobeheer 

 Reserves 

 Winst en verlies 

 Financiële verantwoording 

 Gehanteerde rente en indexatie 
 

In de paragrafen 6.1 t/m 6.6 worden bovenstaande punten nader 
uitgewerkt. In paragraaf 6.7 wordt stilgestaan bij de rollen en 
verantwoordelijkheden van College en Raad. 

6.1 Financiële organisatie ruimtelijke projecten 
Binnen de gemeente Leiderdorp is het projectmatig werken aangescherpt  
door het invoeren van het Projectmatig Realiseren (PMR). Ruimtelijke  

                                                 
11

 Ruimtelijke projecten betreffen de (her)ontwikkeling van een afgebakend gebied 
waarbij een integrale aanpak van beoogde functies (zoals natuur, wonen, verkeer) 
plaatsvindt. 

projecten worden middels PMR uitgevoerd (organisatie en projectfasen). 
 
Organisatie 
De taken en verantwoordelijkheden binnen de ruimtelijke projecten zijn 
als volgt: 

 Elk project kent een bestuurlijk opdrachtgever, een  ambtelijk 
opdrachtgever en een ambtelijk opdrachtnemer. De ambtelijke 
opdrachtnemer kan zelf projectleider zijn of een gedelegeerd 
ambtelijke opdrachtnemer aanwijzen die deze rol op zich neemt. 

 Afhankelijk van de omvang van projecten en/of het gekozen 
ontwikkelingsmodel (PPS) kan ervoor worden gekozen de 
besluitvorming separaat te organiseren in een stuurgroep. 

 Projectleiders zijn verantwoordelijk voor de integrale project-
aansturing en daarmee ook voor het (laten) opstellen en 
actualiseren van grondexploitaties, de budgetten, budget-
bewaking, dekking en voortgang van projecten, signaleren en 
monitoren van risico’s. 

 Servicepunt71 voert de administratieve organisatie en de 
financiële administratie. Zij verstrekt financiële informatie aan de 
projectleiders ten behoeve van de projectaansturing. Daarnaast 
zorgt Servicepunt71 voor juridische advisering bij de ruimtelijke 
projecten. 

 Een planeconoom adviseert de projectleiders ten aanzien van de 
financieel-economische planaspecten en beheert per project de 
grondexploitatie en de voortgangsbewaking. 

 
Monitoring en sturing projectfasen  
Een project wordt opgeknipt in fasen om de beheersbaarheid te 
vergroten. Na elke fase vindt een toetsing plaats op de oorspronkelijke 
uitgangspunten en wordt een plan opgesteld voor de komende fase(n). 
Dit wordt vastgelegd in een fasebeslisdocument. 
In figuur 6.1 staan de projectfasen die te onderscheiden zijn. 
In principe zijn B&W en de gemeenteraad op twee momenten financieel 
kaderstellend voor een project. Dit is op het moment van het beschikbaar 
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stellen van het voorbereidingskrediet en van het uitvoeringskrediet, beide 
op basis (van het resultaat) van een grondexploitatie (netto contante 
waarde). Eventueel nadere besluitvorming vindt alleen plaats indien het 
projectresultaat en/of het risicoprofiel afwijkt van het vastgestelde 
financieel kader. Daarnaast zijn B&W en de raad in nota’s (onder andere 
grondbeleid), regelingen (onder andere budgethoudersregeling) en 
verordeningen (onder andere financiële verordening) kaderstellend voor 
de wijze waarop de financiële aansturing en –verantwoording van 
ruimtelijke projecten plaatsvindt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.1: Projectfases en dekking 

 

Financiële instrumenten 
 

Beleidsregel Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 

(6.1.1) De grondexploitaties worden jaarlijks herzien en vastgesteld via de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). 

(6.1.2) In de jaarlijkse rapportage GIG vindt naast verantwoording over de 

grondexploitaties ook verantwoording plaats ten aanzien van overige 

ruimtelijke investeringsprojecten.  

(6.1.3) De voortgang ten opzichte van de rapportage GIG vindt minimaal  

jaarlijks plaats in de voortgangsrapportage GIG. 

In de gemeentelijke planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) wordt  
periodiek projectdoelen gemonitord en afwijkingen bij het realiseren van 
deze doelen gesignaleerd. Een efficiënte en effectieve aansluiting van de 
ruimtelijke projecten op de P&C-cyclus ondersteunt de beheersing van 
projecten en geeft inzicht in de uitvoering van beleid door middel van 
projecten.  
 

Ten behoeve van de financiële monitoring en sturing van projecten staan 
de volgende instrumenten ter beschikking: 

 Fasebeslisdocumenten. 

 Grondexploitatie (weerslag in begroting). 
Op basis van de te verwachten grondkosten en -opbrengsten 
wordt op basis van de grondexploitatie het te verwachten 
eindresultaat van een project inzichtelijk gemaakt. De opzet van 
de grondexploitatie, de berekeningsmethodiek en de parameters 
(de rekenrente wordt jaarlijks vastgesteld) is voor alle projecten 
gelijk. De grondexploitatie wordt ten minste jaarlijks 
geactualiseerd. 

 Voortgangsbewakingsmodel (budgetbewakingsmodel 
vastgoedexploitatie). 
Hierin wordt de voortgang van overige ruimtelijke 
investeringsprojecten bewaakt met een gestandaardiseerd 
voortgangsbewakingsmodel. 

 Voortgangsrapportage projectleider. 

 Jaarplan projectleider. 
Op basis van de financiële gegevens uit het jaarplan vindt een 
actualisatie van de grondexploitatie plaats en wordt mede 
invulling gegeven aan bijvoorbeeld het jaarverslag en de 
begroting van het opvolgende jaar. 

 

In de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) vindt de financiële 
verantwoording plaats ten aanzien van projecten waarvoor een 
(bouw)grondexploitatie is opgesteld en/of investeringsprojecten die een 
directe relatie hebben met een grondexploitatie (dekking/ruimtelijk). Dit 
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geldt ook bij ruimtelijke investeringsprojecten met betrekking tot 
maatschappelijk vastgoed, waarbij vaak sprake is van kredieten groter dan 
€ 0,5 miljoen. 
In de GIG wordt op reguliere basis de begroting van alle lopende 
projecten bijeen gebracht. De GIG geeft als verzameling van de 
individuele grondexploitaties en investeringsprojecten een financieel 
totaaloverzicht en daarmee het kader waarbinnen besluitvorming kan 
plaatsvinden. De feitelijke sturing vindt plaats op basis van de te 
onderscheiden projecten. 
 

De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, 
eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld 
in de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) (in het 
tweede kwartaal) en minimaal eenmaal op basis van een financiële 
voortgangsrapportage GIG (uiterlijk in het vierde kwartaal). 
De geactualiseerde GIG en bijbehorende voortgangsbewaking zijn mede 
input voor de P&C-producten gemeentelijke jaarverslag en de begroting. 

6.2 Risicoanalyse en risicomanagement 
 

Beleidsregels risicomanagement: 

(6.2.1) Per project/grondexploitatie worden de risico’s in beeld gebracht. 

Hierbij worden beheersmaatregelen aangegeven. 

(6.2.2) Het weerstandsvermogen wordt berekend o.b.v. de leidraad uit de 

Kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement en opgenomen in 

de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken. 
 

Beleidsregel post onvoorzien 

(6.2.3) Voordat de post onvoorzien wordt aangesproken is een akkoord 

van de bestuurlijke opdrachtgever nodig, voor tegenvallers ten aanzien 

van de prognoses binnen het programma van eisen. In overige gevallen is 

vooraf een akkoord van het College van BenW nodig en in substantiële 

gevallen een raadsbesluit. 

 

Ruimtelijke planningen worden gekenmerkt door lange termijnen, zij 
staan dus onder invloed van toekomstige omstandigheden waarover bij 
het maken van plannen onvoldoende duidelijkheid bestaat. De toekomst 
zal mogelijkheden en bedreigingen met zich mee brengen die bij de 
planning beperkt concreet zijn. Bij het ontwerpen van ruimtelijke 
ontwikkelingen worden, zo vroeg en zo veel als mogelijk, kansen en 
mogelijkheden gecreëerd en benut, en moet rekening worden gehouden 
met risico’s. 
 

Risicomanagement is gericht op het ontlopen van de risico’s, dan wel het 
compenseren ervan. Voor de verschillende stadia van ontwikkeling zal 
moeten blijken welke kansen en risico’s onderkend worden en hoe deze 
zullen worden geanalyseerd, bewaakt en begeleid. Door risico’s in een 
vroeg stadium in het zicht te hebben kunnen risico’s worden geëlimi-
neerd, verkleind of beheerst. 
 

Besluitvorming over grondexploitaties gaat vergezeld van een integrale 
risicoanalyse van het project. In de risicoanalyse worden zowel de 
juridisch planologische risico’s als de financiële risico’s opgenomen. Bij de 
risico’s worden beheersmaatregelen aangegeven. Bij besluitvorming over 
het project in B&W en de raad zijn hiermee de financiële consequenties 
inzichtelijk gemaakt. De risico’s en beheersmaatregelen worden mee-
genomen in de financiële risicoparagraaf van de begroting. 
Ook in elk fasebeslisdocument dient een risicoanalyse inclusief de 
beheersmaatregelen ten aanzien van alle beheersaspecten te zijn 
opgenomen. 
 
Het weerstandsvermogen beschrijft de relatie tussen de risico’s die 
binnen de gemeente geïnventariseerd zijn en de aanwezige middelen om 
deze risico’s op te vangen. De verhouding tussen deze twee variabelen 
bepaalt in hoeverre een organisatie in staat is eventuele tegenvallers op 
te vangen. 
In de Kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement is het 
gemeentelijk beleid met betrekking tot het (bepalen van het) weerstands-
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vermogen en risicomanagement vastgelegd. De nota dient als leidraad 
voor het vaststellen van de weerstandsparagraaf in de begroting en het 
jaarverslag. 
 
Binnen de raming van ruimtelijke projecten wordt een post onvoorzien 
opgenomen als reservering voor onvoorziene tegenvallers. Voor het 
aanspreken hiervan moet een akkoord worden gevraagd aan de 
bestuurlijke opdrachtgever (in geval binnen het programma van eisen 
wordt gebleven), aan het College van BenW (overige gevallen) en/of aan 
de gemeenteraad (substantiële onvoorziene tegenvallers). 

6.3 Reserves 

Beleidsregel reserves 

(6.3) In principe vormt de algemene reserve bouw- en grondexploitaties 

het weerstandsvermogen voor algemene financiële risico’s voortvloeiende 

uit de grondexploitaties. 
 

In de Nota reserves en voorzieningen is het gemeentelijk beleid voor de 
reserves vastgelegd. 
 

Een belangrijke taak van de gemeente is dat zij zorgdraagt voor gezonde 
grondexploitaties en daarmee een gezonde GIG. Dit houdt in dat zij 
ervoor zorgdragen dat er een financiële reserve bestaat die een 
voldoende risicobuffer vormt voor financiële risico’s in lopende en 
toekomstige projecten. Dit maakt onderdeel uit van de totale 
weerstandsvermogen berekening van de gemeente Leiderdorp. 
Voor de grondexploitaties en overige ruimtelijke projecten worden een 
tweetal reserves gehanteerd: 

 Algemene reserve bouw – en grondexploitaties 

 Bestemmingsreserve W4 
Conform de geldende voorschriften mag een reserve nooit een nadelig 
saldo hebben. 
 
 

Algemene reserve bouw – en grondexploitaties 
Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de 
uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatiebere-
keningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op 
deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een beleid waarbij de 
mogelijkheid wordt opengehouden om tekorten uit de ene exploitatie te 
compenseren met positieve opbrengsten uit andere exploitaties. 
Het betreft dus een financiële buffer voor niet sluitende grondexploitaties 
(waarvoor een voorziening moet worden gevormd ter grootte van de 
voorgecalculeerde verliezen). Het is een algemene reserve die zonder 
bestemmingswijziging kan worden aangewend. 
De reserve wordt opgenomen in de berekening van de weerstands-
capaciteit. 
De reserve wordt gevoed uit exploitatie overschotten uit afgesloten 
complexen. Jaarlijks wordt rekening gehouden met een onttrekking van 
maximaal € 40.000 uit deze reserve ten behoeve van onderzoeken naar 
nieuwe projecten waar nog geen financiering voor geregeld is. 
 
Bestemmingsreserve W4 
Deze reserve is opgezet om, conform de overeenkomst met 
Rijkswaterstaat (RWS), een bijdrage van € 8 miljoen (+index) te kunnen 
leveren voor de verdiepte aanleg en verbreding van de Rijksweg A4. Alle 
W4-projecten die worden afgerond worden ten gunste/ten laste van deze 
reserve verrekend. Eventuele voorzieningen voor negatief lopende 
complexen W4 worden gevormd uit deze reserve. 
De bijdrage aan RWS is in november 2012 betaald, echter kon dat op dat 
moment niet uit de bestemmingsreserve W4 worden betaald. Er is 
gekozen voor de oplossing om de bijdrage te activeren. De bijdrage staat 
op de balans onder investeringen met maatschappelijk nut in eigendom 
van derden. Deze investering wordt vervolgens in 40 jaar afgeschreven. 
De afschrijvingslasten worden jaarlijks geboekt ten laste van de 
bestemmingsreserve W4. Zodra de bestemmingsreserve W4 dit toestaat 
wordt deze investering versneld afgeschreven. 
De reserve loopt na oplevering van het laatste W4 project op nul. 
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Aan reserves mag (via resultaatbestemming) rente toegevoegd worden, 
dit werd in Leiderdorp alleen bij de reserves bouw- en grondexploitaties 
en W4 gedaan. Dit is van oudsher zo gegroeid. Sinds 2011 wordt 
uitsluitend nog rente toegerekend aan de bestemmingsreserve W4. 

6.4 Winst en verlies 
 

Beleidsregels winst en verlies 

(6.4.1) De gemeente Leiderdorp kiest voor (tussentijdse) winstneming als 

alle verkopen zijn gerealiseerd en bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de 

behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten geheel zijn gedekt 

door de gerealiseerde verkopen. 

(6.4.2) Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een 

geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. 

 

Winst 
De volgende tekst komt uit de notitie grondexploitaties van de commissie  
BBV12: “Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst  
door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de 
jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. […] Positieve resultaten, 
ofwel winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met 
voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Dit houdt ook in 
dat huidige voorziene verliezen in de jaarrekening niet kunnen worden 
gecompenseerd met de verwachte toekomstige winsten. Het voorzichtig-
heidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld 
totdat daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat 
pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploi-
tatiecomplex. […] 
Er zijn situaties denkbaar waarbij er reeds eerder voldoende zekerheid is 
voor winst nemen. Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de 
winst ook te worden genomen.[…] 
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 Zie http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities/: Notitie grondexploitaties 
(bijgesteld – februari 2012) 

In deze notitie grondexploitatie worden een viertal situaties van 
afnemende zekerheid voor de mogelijke tussentijdse winstneming 
beschreven. 

1. Alle kosten van een complex zijn reeds geheel gedekt door 
gerealiseerde verkopen en elke verdere verkoop is dus pure 
winst. Maar let wel op de eventuele rentekosten, die hoger zullen 
uitvallen naarmate verkoop langer wordt uitgesteld, en die ook 
nog via de verkoopprijs moeten worden gedekt. 

2. Een variant hierop is dat bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de 
behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten geheel zijn 
gedekt door de gerealiseerde verkopen. 

3. De gerealiseerde verkopen overtreffen de gemaakte kosten én de 
behoedzaam geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten 
zijn aanmerkelijk hoger dan de behoedzaam geraamde nog te 
maken laatste kosten. Deze situatie kan zich voordoen bij locaties 
met een relatief grote winstgevendheid. 

4. Verkopen worden met een voorgecalculeerde winst gerealiseerd 
in een goed beheersbaar (resterend) productieproces. De voor-
gecalculeerde winst kan dan, onder deze relatief zekere 
omstandigheid, naar rato van de voortgang als gerealiseerd 
worden beschouwd (percentage of completion methode). Veelal 
wordt zo´n situatie ‘uitbesteed’ aan een projectontwikkelaar die 
daadwerkelijk in staat is een goed beheersbaar (resterend) 
verkoop- en productieproces te organiseren en te realiseren, 
maar deze situatie zal niet vaak voorkomen. “ 

 

De gemeente Leiderdorp kiest voor situatie 2 bij tussentijds winstnemen. 
Deze methode hanteert de gemeente al diverse jaren. 
 
Verliezen 
Hierover is in de notitie grondexploitaties van de commissie BBV12 het 
volgende opgenomen: “ Het is goed denkbaar dat een grondexploitatie-
begroting wordt gemaakt waarbij vanaf het begin af aan al duidelijk is dat 
de baten de lasten niet of slechts gedeeltelijk zullen dekken. De 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities/
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grondexploitatiebegroting voor het complex vertoont daardoor een 
begroot verlies. […] 
Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een 
geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. 
Bij het prognosticeren van de financiële uitkomsten van een grond-
exploitatie zijn veronderstellingen gemaakt over bijvoorbeeld kosten, 
fasering, prijs en tempo van gronduitgifte. Jaarlijks wordt deze 
geactualiseerd en dan kan blijken dat aannames te optimistisch zijn 
geweest. Conjuncturele, regionale en demografische ontwikkelingen 
vormen hierbij een belangrijk kader. Vervolgens zal de waardecorrectie 
plaats moeten vinden nadat de gemeenteraad de bijgestelde prognose 
door middel van een raadsbesluit heeft bevestigd. “ 
 

Bij een geprognosticeerd verlies treft de gemeente Leiderdorp dan ook 
direct een afboeking of een voorziening ter grootte van dit volledige 
verlies. 

6.5 Grondexploitaties in de financiële verantwoording 

Beleidsregel NIEGG 

(6.5) Bij de aanschaf van Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) 

wordt naast de aanschaf ook een besluit genomen over de toekomstige 

waardering van de gronden op de balans. 

 

Lasten en baten die gerealiseerd worden voor grondexploitaties dienen 
gedurende het jaar verantwoord te worden binnen een programma. In de 
huidige programma-indeling is dit programma 7. 
Daarnaast dienen de lopende grondexploitaties op de balans verantwoord 
te worden onder de voorraden. Doordat het saldo van een grond-
exploitatie jaarlijks naar de balans wordt overgeheveld is het saldo van 
een grondexploitatie in een programma veelal nihil. De lasten en de baten 
worden wel inzichtelijk gehouden13. 
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Bijvoorbeeld: In het jaar wordt 600.000 uitgegeven aan een grondexploitatie en 100.000 
ontvangen op een grondexploitatie. In de jaarrekening ziet u in programma 7 voor zowel 

Op de balans wordt een onderscheid gemaakt tussen In Exploitatie 
Genomen Gronden (IEGG) en Niet In Exploitatie Genomen Gronden 
(NIEGG). Op dit moment heeft de gemeente Leiderdorp alleen complexen 
die in exploitatie zijn genomen. 
Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden 
(NIEGG) moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de 
nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn 
gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie 
en planperiode. 
Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar 
dient beperkt te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van 
de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer duidelijkheid bestaat over 
de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te 
maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige 
bestemming als toets worden gebruikt. Dat betekent concreet het 
volgende:  

a. de boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde; 
b. de ruimte voor activering wordt in eerste instantie bepaald door het 

verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde in de huidige 
bestemming; 

c. bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte 
marktwaarde moet rekening gehouden worden met de overige nog 
te maken kosten (bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen) in het 
verdere verloop van het transformatieproces naar de verwachte 
toekomstige bestemming. Deze bepaling dient jaarlijks gemaakt te 
worden;  

d. als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en 
de marktwaarde daalt, dan wordt een verliesvoorziening getroffen 
c.q. afgewaardeerd;  

e. als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in 
het geheel niet of slechts gedeeltelijk zal worden gerealiseerd en 

                                                                                                                
de lasten als de baten 600.000. Op de balans treft u een wijziging in de voorraden aan van 
500.000. 
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daardoor een lagere verwachte marktwaarde ontstaat, dan wordt 
een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd. 

Omdat deze regels veelal nadere onderbouwing behoeven, omdat iedere 
grondaankoop anders is (afhankelijk van grootte, bestemmingsplan, 
toekomstplannen) is het raadzaam om de verdere uitwerking van de 
waardering bij de aankoop in het raadsbesluit specifiek te laten besluiten. 

6.6 Gehanteerde rente en indexatie 
Inzicht in de toekomstige kosten en opbrengsten is afhankelijk van 
verschillende uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de 
rekenmethodiek ten aanzien van de grondexploitatie. Het betreft hier 
parameters met betrekking tot renteontwikkeling, kostenstijging en 
opbrengststijging en disconteringsvoet. Op basis hiervan wordt getracht 
een realistisch beeld te krijgen van de netto contante waarde van een 
grondexploitatie, waardoor sturing door de gemeente mogelijk wordt.  
Binnen de grondexploitaties wordt dezelfde rente toegepast als in de 
begroting van de gemeente Leiderdorp14. De disconteringsvoet is gelijk 
aan het rentepercentage. De toegepaste indexatie (kosten- en 
opbrengststijgingen) binnen de grondexploitaties is marktconform. 
 
Bij de GIG wordt door middel van een gevoeligheidsanalyse een 
inschatting gegeven wat de gevolgen zijn als de parameters met 1% dalen 
of stijgen. 

6.7 Rol college en raad 
In de gemeentewet worden de rollen en taken van de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders gedefinieerd. 
Onder titel III is de bevoegdheid van het gemeentebestuur geregeld. In 
hoofdstuk IX van deze titel is de bevoegdheid van de raad opgenomen, 
artikelen 147 – 159. De raad heeft een kaderstellende taak en 
verordenende bevoegdheid. In hoofdstuk X van titel III van de 
Gemeentewet is de bevoegdheid van het college van burgemeester en 
wethouders geregeld, artikelen 160 – 169. Het college voert het dagelijks 
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 De rentetoerekeningssystematiek is vastgelegd in de financiële verordening. 

bestuur van de gemeente voor zover deze taken niet vanuit een wettelijke 
grondslag aan de raad of burgemeester zijn toebedeeld. Daarnaast is het 
college bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de 
gemeente te besluiten. 
 

Het BBV definieert nadere regels voor de begroting, meerjarenraming en 
jaarverslag. 
 
In tabel 6.1 is op hoofdlijnen aangegeven per aspect of raakvlak van het 
grondbeleid of de verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad of het 
college van B&W ligt. 
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Tabel 6.1: verantwoordelijkheden gemeenteraad en college van B&W 

 Gemeenteraad College van B&W 

Beleidsnota's 
en financiële 
producten 

- Nota Grondbeleid 
- Programmabegroting 
- Jaarverslag 
- Paragraaf grondbeleid programmabegroting en jaarverslag. 
- Paragraaf verbonden partijen 
- Kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 
- Financiële verordening 
- Nota reserves en voorzieningen 
- mutaties in reserves en voorzieningen 
- Resultaatbestemming 

- Rapporteren jaarverslag 
- Productbegroting 
- Bestuursrapportage 

Grond-
exploitatie 

- Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 
- Voortgangsrapportage GIG 
- Grondexploitatiebegroting  
- Herziening grondexploitatie 
- Afsluiting grondexploitatie 
- Beschikbaar stellen van kredieten 

- Uitvoering grondexploitatie 
- Risicoanalyse grondexploitaties 

Verwerving - Beschikbaar stellen krediet strategische aankopen 
- Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten 
- Onteigeningsbesluit 

- Opstellen verwervingsplan en strategie 
- Aankopen onroerende zaken in het kader van het strategisch/ actief verwervingsbeleid 
- Vestigen van voorkeursrecht 
- Onteigeningsprocedure starten en onteigenen 

Samen-
werking 

- Besluit tot oprichting of deelneming in een 
privaatrechtelijke rechtspersoon of gemeenschappelijke 
regeling 

- Aangaan samenwerkingsovereenkomst (buiten kaders 
Raadsbesluit en/of mandaat financiële verordening) 

- Exploitatieplan 
- beleid voor bovenplanse verevening/ bovenwijkse 

voorzieningen 

- Aangaan samenwerkingsovereenkomst (binnen college mandaat) 
- Sluiten exploitatie-overeenkomsten zoals Anterieure overeenkomst, Posterieure 

overeenkomst en Planschadeovereenkomsten 
- Deelneming in privaatrechtelijke rechtspersoon 

Aanbesteding 
en Uitgifte 

- Aanbestedingsbeleid 
- Algemene voorwaarden voor verkoop en uitgifte 
- Kaders voor grondprijsbepaling 

- Keuze selectiemethode op projectniveau 
- Gronduitgifteprijzen 
- Uitgifteovereenkomsten 
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Bijlage 1 Grondprijzenbrief 
 (alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijspeil 01-01-2013, tenzij anders vermeld) 

 
Het gemeentelijk grondbeleid is op hoofdlijnen vastgelegd in de Nota 
Grondbeleid. Het aangaan van individuele grondtransacties en de 
vaststelling van de daarbij behorende gronduitgifteprijzen zijn een 
bevoegdheid van het College. Door het College wordt met een periodieke 
vaststelling van de gronduitgifteprijzen nader invulling gegeven aan het 
prijsbeleid ten aanzien van grondverkopen. Uitgangspunt is dat de 
actualisatie jaarlijks plaatsvindt. Hierdoor kan tijdig gereageerd worden 
op actuele marktomstandigheden en maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een belangrijke doelstelling van het vastleggen van de 
(systematiek voor het bepalen van de) gronduitgifteprijzen is een 
eenduidige, transparante en uniforme grondprijsbepaling binnen de 
gemeente Leiderdorp. Hierbij wordt tevens beoogd dat de gronduitgifte-
prijzen marktconform zijn en eventueel noodzakelijke investeringen 
kunnen dekken. 

 
De onderstaande gronduitgifteprijzen dienen als richtlijn te worden 
gebruikt bij verkoop, vaststelling van huursommen en erfpachtcanons. 
Factoren als situering, bebouwingsmogelijkheden, omvang en vorm van 
een perceel zijn mede bepalend voor de prijsvaststelling en zijn daarom 
niet altijd in een algemene richtlijn te vatten. Om deze reden kan zonodig, 
met argumenten onderbouwd, van de richtlijn worden afgeweken. 

 
Aan de in deze notitie genoemde richtlijnen kunnen door derden geen 
rechten worden ontleend in het kader van een concrete gronduitgifte. De 
genoemde prijzen worden gehanteerd vanaf het moment van vaststelling 
door het College van B&W. Indien reeds contractuele afspraken met 
derden aangaande het prijsniveau van grondverkopen zijn gemaakt, 
dienen deze in beginsel nageleefd te worden. 

In tabel 1 wordt de grondprijsmethode per bestemming aangegeven 
alsmede een richtlijn voor de (minimale) prijs. In bijlage 7 worden de 
grondprijsmethoden toegelicht. 
 
(prijzen zijn exclusief BTW en prijspeil 
01-01-2013) 
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Woningen:      

Sociale sector – huur 
      

X; min. 
€ 16.000

1
 

  

Sociale sector – koop X     

Vrije sector – huur X     

Vrije sector - koop X     

Vrije (particuliere) 
bouwkavels 

  X  
min. € 400 

Detailhandel / horeca X     

Bedrijven X X   min. € 200 

Kantoren X X   min. € 280 

Voorzieningen met een 
commercieel oogmerk 

X X   
min. € 200 / 
€ 280 

Voorzieningen zonder een 
commercieel oogmerk 

    X; € 160 

Gemeentegrond     X; € 125 

Agrarische gronden   X   
Tabel 1: grondprijsmethode per bestemming 
1 Bij meergezinswoningen wordt deze prijs met een stapelingsfactor vermenigvuldigd afhankelijk van 
het aantal woonlagen. 

 
Bij de residuele grondwaardeberekening kan de gemeente op basis van de 
comparatieve methode en/of de grondquotesystematiek een toetsing op 
het prijsniveau uitvoeren. De gemeentelijke grondquotes staan in tabel 2. 
Bij huurwoningen wordt de prijscategorie bepaald door een correctie van 
de VON-prijs tot 85% van een soortgelijke woning in de marktsector. 
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Prijscategorie 
(VON-prijs incl. BTW) 

Eengezins 
(in %) 

Meergezins  
(in %) 

< € 201.000 24 18 

€ 201.000 - € 300.000 25-30 19-22 

€ 300.000 - € 400.000 31-36 23-27 

€ 400.000 - € 500.000 37-42 28-33 

> € 500.000 Maatwerk  Maatwerk 
Tabel 2: Grondquote bij eengezins- en meergezinswoningen per prijscategorie 

 

Woningbouw 
Sociaal sector - Huur 
Voor sociale huurwoningen (maximale huurgrens huurtoeslag15) geldt een 
minimale kavelprijs van € 16.000,- voor (grondgebonden) (eengezins-) 
woningen. Voor meergezinswoningen (gestapelde bouw) geldt een 
stapelingsfactor (zie tabel 3). Deze prijzen zijn afgestemd met de prijzen 
die in de regio gehanteerd worden. 
De grondprijzen zijn uit maatschappelijk oogpunt lager vastgesteld dan de 
marktwaarde waardoor bij gronduitgifte-overeenkomsten aanvullende 
voorwaarden worden opgenomen omtrent omzetting naar een andere 
bestemming dan sociale huur. 
 

Sociaal sector - Koop 
Woningen tot € 201.00016 vrij op naam (VON) vallen in de categorie 
sociale koop (in het kader van woonruimteverdeling). 
De grondprijs wordt bepaald door middel van de residuele grondwaarde 
methode. 
 

Vrije sector - Huur 
Voor het bepalen van de gronduitgifteprijzen voor huurwoningen in de 
marktsector wordt in beginsel de residuele grondwaarde methode 
toegepast. 

                                                 
15

 Dit betreft per 01-01-2013 een maximale huurprijs van € 681,01 per maand. De 
huurtoeslaggrens voor aanvragers jonger dan 23 jaar (zonder handicap) is € 375,38. 
16

 Deze maximale prijs is afgeleid uit de Regionale woonvisie van Holland Rijnland 2009-
2019 (en gebaseerd op het bruto modaal inkomen van het CPB voor 2013 van € 33.500,-). 

Vrije sector - Koop  
De gemeente kiest bij woningbouw in de vrije koopsector in beginsel voor 
de residuele grondwaardebepaling. 
Bij kleine projecten kan dit op basis van genormaliseerde referentie-
objecten. Van kleine projecten is sprake indien er minder dan 10 
woningen worden gerealiseerd en/of de indicatieve grondopbrengst in 
totaal niet meer dan € 500.000,- bedraagt. 
 

Vrije (particuliere) bouwkavels 
De uitgifteprijs van (particuliere) vrije bouwkavels is maatwerk en wordt 
uitgedrukt in een prijs per m2 grond. Per kavel zal mede op basis van be-
bouwingsmogelijkheden en ligging de prijs worden bepaald. De minimale 
gronduitgifteprijs bedraagt € 400,- per m2 kavel. 
 

Categorie Stapelingsfactor 

Eengezinswoningen 1 

Meergezinswoningen: 2 woonlagen 0,9 

Meergezinswoningen: 3 woonlagen 0,8 

Meergezinswoningen: 4 woonlagen 0,75 

Meergezinswoningen: 5 woonlagen of 
hoger 

Maximaal 0,725 

Tabel 3: stapelingsfactor 
 

Detailhandel/horeca 
De grondwaarde voor detailhandel en horeca kent een grote band-
breedte. Onder andere de locatie, branche, oppervlakte en parkeerge-
legenheid hebben invloed op de grondwaarde. De grondprijsbepaling 
vindt in beginsel plaats op basis van een residuele waardebenadering. 
 
Bedrijven/kantoren 
De gronduitgifteprijzen voor bedrijven en kantoorpanden worden zowel 
residueel als comparatief bepaald. Bij een FSI17 kleiner dan 1 wordt de 
uitgifteprijs uitgedrukt in een prijs per m2 uitgeefbaar terrein. Bij een FSI 

                                                 
17

 Floor Space Index; verhouding tussen de oppervlakte gebouw in bvo en de oppervlakte 
van het kavel 
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groter dan 1 wordt de uitgifteprijs uitgedrukt in een prijs per m2 b.v.o. 
(bruto vloer oppervlak). De grondprijs voor bedrijven bedraagt minimaal 
€ 200,- per m2 en voor kantoren € 280,- per m2. 

 
Voorzieningen met een commercieel oogmerk 
Dit betreft voorzieningen waarbij er sprake is van een bedrijfsvoering met 
een winstoogmerk. Hiertoe worden onder andere commerciële sport-
voorzieningen, (para) medische functies en commerciële nutsvoor-
zieningen gerekend. De gronduitgifteprijzen van deze voorzieningen 
worden bepaald conform het gestelde onder ‘Bedrijven/kantoren’. 
 
De grondprijs voor telecom- en energievoorzieningen (o.a. zendmasten en 
transformatie-huisjes) bedraagt minimaal € 250,- per m2. 

 
Voorzieningen zonder commercieel oogmerk 
Dit betreft sociaal maatschappelijke functies, kleinschalige nutsvoor-
zieningen en sport- en recreatieve voorzieningen (niet-commercieel). 
Voor deze voorzieningen geldt een grondprijs van € 160,- per m2. Bij een 
FSI kleiner dan 1 wordt de uitgifteprijs uitgedrukt in een prijs per m2 
uitgeefbaar terrein. Bij een FSI groter dan 1 wordt de uitgifteprijs 
uitgedrukt in een prijs per m2 bvo. 
Voor buitenvoorzieningen waarbij het terrein grotendeels onbebouwd is 
(bijvoorbeeld sportvelden of een kinderboerderij) zal per geval de grond-
uitgifteprijs worden bepaald. 
 
Aangezien de forfaitaire uitgifteprijs veelal de werkelijke kosten niet zal 
dekken en daarmee een indirecte subsidiering van de functie plaatsvindt 
zal altijd een anti-speculatiebeding moeten worden opgenomen. Een 
alternatief is een erfpachtmogelijkheid bij strategische gronden. 
 
Gemeentegrond 
De verkoopprijs van gemeentegrond aan particulieren bedraagt € 125,- 
per m2. In de gronduitgifteovereenkomst wordt een suppletieregeling 
gehanteerd indien na aankoop van de gemeentegrond de bebouwings-

mogelijkheden worden uitgebreid. De waarde zal dan analoog aan de 
grondwaardebepaling van koopwoningen worden bepaald. Hierbij geldt 
de WOZ-waarde als uitgangspunt. 

 
Agrarische gronden 
Agrarische gronden worden altijd getaxeerd gelet op de invloed van onder 
andere de verkaveling, de ontsluitingsmogelijkheden, de ligging en de 
grondsoort. 
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Bijlage 2 Beleidsregels 
 
Hieronder volgt een overzicht van alle beleidsregels die in de nota zijn 
genoemd. De nummers corresponderen met de betreffende 
hoofdstukken. 
 

Beleidskeuze vorm grondbeleid: 
(3.1) De Gemeente Leiderdorp kiest voor een faciliterend grondbeleid. 
 

Beleidsregel omgevingsvergunning en bestemmingsplan: 
(4.1) In het kader van een faciliterend grondbeleid zal de gemeente met 
een omgevingsvergunning of bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling 
ruimtelijk mogelijk maken. De kosten hiervan worden aan de initiatief-
nemer doorberekend. 
 

Beleidsregels exploitatieplan en –overeenkomsten: 
(4.2.1) Het sluiten van anterieure overeenkomsten is voor de gemeente 

een voorwaarde. Er hoeft daardoor geen exploitatieplan te worden 

opgesteld en in een anterieure overeenkomst heeft de gemeente de 

mogelijkheid om aanvullende afspraken met de ontwikkelende partij te 

maken. 

(4.2.2) Als het sluiten van anterieure overeenkomst niet gelukt is voor het 

vaststellen van de planologische maatregel en een exploitatieplan is 

opgesteld, heeft de gemeente de voorkeur om met de exploitant tot een 

posterieure overeenkomst te komen. 
 

Beleidsregel samenwerkingsmodel: 
(4.3) Factoren die bij de keuze voor het soort model in beeld moeten 
worden gebracht zijn: 

- De grondpositie van de gemeente. 
- Door wie de overige grondposities worden ingenomen. 
- De mate van zeggenschap die de gemeente wenst. 

- De mate van (financieel) risico dat de gemeente wil lopen. 
Gelet op de voorkeur van de gemeente voor faciliterend grondbeleid 
verkiest de gemeente het model van private grondexploitatie en het 
concessiemodel boven de andere modellen. 
In specifieke situaties kan echter gekozen worden voor andere 
samenwerkingsmodellen. 
 

Beleidsregels planschade: 
(4.4.1) Planschade wordt altijd doorberekend aan de initiatiefnemer van 

de ontwikkeling18. Als de gemeente zelf initiatiefnemer is worden deze 

kosten ondergebracht binnen het project. 

(4.4.2) Het risico op planschade wordt vooraf inzichtelijk gemaakt door het 

opstellen van een planschaderisicoanalyse. Het opstellen van een 

planschaderisicoanalyse is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
 

Beleidsregels openbare ruimte: 

(4.5.1) Op verzoek van particulieren of bedrijven is de gemeente bereid om 

het beheer (van delen) van de openbare ruimte over te dragen aan deze 

partijen daar waar dit mogelijk is. Bij uitgifte van openbaar gebied dient 

een beheersovereenkomst opgesteld te worden. 

 (4.5.2) De gemeente neemt een suppletieregeling op bij uitgifte van 

gemeentegrond ten aanzien van uitbreiding bebouwingsmogelijkheden na 

aankoop. 

(4.5.3) De gemeente zal handhaven op oneigenlijk gebruik en streeft er 

naar, waar mogelijk, tot verkoop te komen. 

(4.5.4) Bij uitgifte van kavels grenzend aan water loopt de grens tot de 

beschoeiingen. 
 
 
 
 

                                                 
18

 Dit wordt in de exploitatieovereenkomst geregeld. 
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Beleidsregels maatschappelijke activiteiten: 

(4.5.5) In de situaties dat de gemeente gronden uitgeeft aan een 

maatschappelijke instelling ten behoeve van een maatschappelijke 

voorziening, dan zal in de uitgifteovereenkomst tenminste een recht van 

eerste koop ten gunste van de gemeente worden bedongen. 

(4.5.6) In gronduitgifte-overeenkomsten wordt altijd een anti-

speculatiebepaling opgenomen, wanneer grondprijzen uit maatschappelijk 

oogpunt lager zijn vastgesteld dan de marktwaarde. 
 

Beleidsregels verwerving 

(4.6.1) Bij elke in ontwikkeling te brengen locatie wordt in een zo vroeg 

mogelijk stadium een verwervingsstrategie opgesteld die aansluit bij de 

door de gemeente gewenste rol in de ontwikkeling van de locatie. In de 

strategie zijn onder meer de financiële aspecten, het tijdspad en de risico’s 

aangegeven. 

(4.6.2) Indien de gemeente heeft besloten tot het actief verwerven van 

grond dan zal zij dat zoveel als mogelijk op minnelijke wijze doen. 
 

Beleidsregels wet voorkeursrecht gemeenten 

(4.6.3) De gemeente kan bij actieve verwerving toepassing geven aan de 

Wet voorkeursrecht gemeenten. Deze mogelijkheid zal met name worden 

gebruikt voor die percelen waarvan de ontwikkeling in de toekomst ook 

voor derden commercieel interessant is.  
 

Beleidsregel onteigening 

(4.6.4) Als onderhandelingen om te komen tot minnelijke verwerving 

dreigen vast te lopen, zal een start worden gemaakt met de 

onteigeningsprocedure zodat gedurende de onderhandelingen deze vaak 

lange procedure reeds in gang is gezet. Onteigening wordt als uiterste 

middel gebruikt om het ruimtelijk beleid door te zetten tegen de wil van de 

grondeigenaar in het kader van het publieke belang. 
 

Beleidsregel verkoop versus erfpacht 

(4.7.1) Grondverkoop heeft de voorkeur boven erfpacht. Voor erfpacht 

wordt gekozen indien de gronden voor de gemeente strategisch van 

belang zijn. 

Beleidsregel erfpacht versus verhuur 

(4.7.2) Bij gronden die strategisch van belang zijn geeft de gemeente de 

voorkeur aan erfpacht boven verhuur. 
 

Beleidsregel erfpacht 

(4.7.3) Bij erfpacht wordt uitgegaan van een marktconforme canon. 

In het kader van eenduidigheid en transparantie worden bestaande 

erfpachtovereenkomsten bij verlenging aangepast aan een 

marktconforme canon. 
 

Beleidsregel Pacht 

(4.7.4) De gemeente zal niet snel tot het sluiten van een 

pachtovereenkomst overgaan. Mocht er een situatie ontstaan waarin een 

pachtovereenkomst gewenst is of bij aanpassingen van de reeds lopende 

pachtovereenkomsten zal advies bij een externe partij worden 

ingewonnen. 
 

Beleidsregels grondprijsbeleid 

(5.1) Het grondprijsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd middels een 

grondprijzenbrief waarin de richtlijn voor de grondprijzen is aangegeven. 

(5.2) De gemeente Leiderdorp hanteert een marktconform grondprijs-

beleid. 

(5.3) De grondprijs wordt in beginsel door de residuele waardemethode 

bepaald. 
 

Beleidsregel Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 

(6.1.1) De grondexploitaties worden jaarlijks herzien en vastgesteld via de 

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). 
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(6.1.2) In de jaarlijkse rapportage GIG vindt naast verantwoording over de 

grondexploitaties ook verantwoording plaats ten aanzien van overige 

ruimtelijke investeringsprojecten. 

(6.1.3) De voortgang ten opzichte van de rapportage GIG vindt minimaal  

jaarlijks plaats in de voortgangsrapportage GIG. 
 

Beleidsregels risicomanagement: 

(6.2.1) Per project/grondexploitatie worden de risico’s in beeld gebracht. 

Hierbij worden beheersmaatregelen aangegeven. 

(6.2.2) Het weerstandsvermogen wordt berekend o.b.v. de leidraad uit de  

Kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement en opgenomen in  

de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken. 
 

Beleidsregel post onvoorzien 

(6.2.3)  Voordat de post onvoorzien wordt aangesproken is een akkoord 

van de bestuurlijke opdrachtgever nodig, voor tegenvallers ten aanzien 

van de prognoses binnen het programma van eisen. In overige gevallen is 

vooraf een akkoord van het College van BenW nodig en in substantiële  

gevallen een raadsbesluit. 
 

Beleidsregel reserves 

(6.3) In principe vormt de algemene reserve bouw- en grondexploitaties 

het weerstandsvermogen voor algemene financiële risico’s voortvloeiende 

uit de grondexploitaties. 
 

Beleidsregels winst en verlies 

(6.4.1) De gemeente Leiderdorp kiest voor (tussentijdse) winstneming als 

alle verkopen zijn gerealiseerd en bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de 

behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten geheel zijn gedekt 

door de gerealiseerde verkopen. 

(6.4.2) Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een 

geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. 

Beleidsregel NIEGG 
(6.5) Bij de aanschaf van Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) 

wordt naast de aanschaf ook een besluit genomen over de toekomstige 

waardering van de gronden op de balans. 
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Bijlage 3 Vormen grondbeleid 
 
Over het algemeen worden bij het grondbeleid twee typen onder-
scheiden, actief en faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid 
genoemd). De belangrijkste onderscheidende kenmerken van deze twee 
vormen van grondbeleid (en al hun tussenvarianten) is de mate waarin de 
gemeente al dan niet risicodragend is en al dan niet in samenwerking met 
private partijen overgaat tot de exploitatie van grond en/of het te 
realiseren vastgoed. 

3.1 Actief grondbeleid 
Actief grondbeleid gaat uit van een overheersende rol voor de overheid. 
Bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf de grondexploitatie uit. Dat 
betekent dat de gemeente de grond in eigendom heeft of verwerft, zorg 
draagt voor het bouwrijp maken19 en vervolgens de grond uitgeeft aan 
een ontwikkelende partij. Deze vorm noemt men ook wel het traditionele 
model of publieke grondexploitatie. 
De verwerving van de grond zal de gemeente in eerste instantie via 
onderhandelingen moeten proberen, maar wanneer dat niet lukt kan de 
gemeente ook andere instrumenten inzetten, zoals het gemeentelijk 
voorkeursrecht gemeenten en de onteigening. 
Bij actief grondbeleid heeft de gemeente de meeste sturingsmogelijk-
heden. Daar staat tegenover dat de gemeente ook meer risico loopt, 
vooral doordat grondaankopen vaak grote investeringen betekenen voor 
gemeenten en de waarde van onroerende zaken fluctueert en afhankelijk 
is van de economische ontwikkelingen. 

3.2 Faciliterend grondbeleid 
Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grond-
exploitaties voert maar dit overlaat aan private ontwikkelaars. De 

                                                 
19 Bouwrijp maken houdt onder andere in het aanleggen van de infrastructuur in het 
gebied en het slopen van niet in het bestemmingsplan passende bestaande bebouwing. 
 

gemeente 'faciliteert' deze private grondexploitaties door ambtelijke inzet 
(uren voor planbegeleiding),  zoals het maken van een nieuw bestem-
mingsplan. Het initiatief tot de locatieontwikkeling kan zowel bij de 
gemeente als bij marktpartijen liggen. 
Naast het bestemmingsplan is een exploitatieovereenkomst een ander 
instrument bij het faciliterend grondbeleid om het grondgebruik te 
sturen. 
Voordeel van faciliterend grondbeleid is dat de gemeente minder hoeft te 
investeren en dus minder risico loopt dan bij actief grondbeleid. 

3.3 Tussenvariant 
In de praktijk zijn mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid 
ontwikkeld waarin gemeente en ontwikkelaar beiden risicodragend in de 
grondexploitatie betrokken zijn. Deze tussenvormen kunnen worden 
gebundeld onder de noemer publiek private samenwerking (PPS). Een PPS 
betreft een samenwerking tussen de gemeente en één of meerdere 
marktpartijen. Een gemeente kan overgaan tot samenwerking met een 
marktpartij als daarvan meerwaarde wordt verwacht. Een PPS constructie 
kan bijvoorbeeld meerwaarde opleveren omdat het de slagkracht 
vergroot, meer deskundigheid en marktkennis aanwezig is en/of omdat 
de risico’s voor de gemeente gereduceerd worden. 
 
In het algemeen zijn er drie soorten PPS constructies; het bouwclaim-
model, het joint-venture model en het concessiemodel. Ze verschillen 
onderling in de verdeling van risico en invloed tussen de partijen. Er zijn 
ook combinaties van deze modellen mogelijk. 
 
Bouwclaim-model 
Bij het bouwclaim-model verkopen marktpartijen grond aan de gemeente 
in ruil voor het recht op afname van bouwrijpe kavels. Hierbij voert de 
gemeente de grondexploitatie (en verwerft dus ook de overige percelen) 
en is de marktpartij verantwoordelijk voor de vastgoedontwikkeling. Het 
meeste risico en de sturingsmogelijkheden ligt bij dit model bij de 
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gemeente. In feite is er slechts beperkt sprake van “samenwerking”: het 
bouwclaim-model zit dicht tegen actief grondbeleid aan. 
Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten bij het bouwclaim-model. Ten 
eerste is dat de bepaling van de prijs die betaald moet worden bij de 
overname van de gronden. Ten tweede kan er een spanningsveld 
ontstaan met Europese aanbestedingsregels. Ten derde moeten er 
duidelijke afspraken worden gemaakt of er sprake is van een bouwrecht 
of bouwplicht. 
Het bouwclaim-model is met name te overwegen als marktpartijen 
grondposities hebben in het plangebied. 
 
Joint-venturemodel 
In dit model vormt een gezamenlijke grondexploitatie en gezamenlijke 
ontwikkeling de kern van de samenwerking. Partijen brengen de 
eventueel in bezit zijnde gronden in, in een gezamenlijke entiteit. Deze 
entiteit, bijvoorbeeld een onderneming (Gemeenschappelijke Exploitatie 
Maatschappij of GEM), verwerft verder de benodigde gronden, maakt de 
gronden bouw- en woonrijp en geeft deze weer uit. In deze vorm van 
samenwerking wordt zowel invloed als risico tussen beide partijen 
gedeeld. Over de verdeling van risico's en regie kunnen in dit model 
specifieke afspraken worden gemaakt. In het algemeen hebben beide 
partijen een aandeel van 50%. De verdeling van de risico’s is gelijk aan de 
verdeling van aandelen. Er wordt vaak gestuurd op projectsaldo en het is 
vaak geen doel dat er winst wordt gemaakt. In dit model zijn de 
sturingsmogelijkheden van de gemeente minder. 
 
Concessiemodel 
In het concessiemodel wordt de grondexploitatie gevoerd door de 
ontwikkelende partij. De gemeente beperkt zich hierbij tot haar 
planologische taken en stelt randvoorwaarden op waarbinnen de 
ontwikkeling dient plaats te vinden. De ontwikkeling van het openbaar 
gebied komt vaak ook voor rekening van  de ontwikkelende partij. Het 
risico van de grondexploitatie en de ontwikkeling ligt in dit model volledig 
bij de private partijen. Zij krijgen hiervoor in het algemeen wel meer 

sturingsmogelijkheden en de kans op hogere rendementen terug. In het 
concessiemodel worden de risico's voor de gemeente zoveel mogelijk 
beperkt, maar dus ook de sturingsmogelijkheden. 
Het concessiemodel is met name geschikt voor kleinere woningbouw-
locaties. Belangrijk aandachtspunt is de overdracht van het openbaar 
gebied aan de gemeente. 
Dit model is vooral interessant als de gemeente geen of weinig risico wil 
nemen of onvoldoende kennis en capaciteit heeft om (delen van) het 
project zelf uit te voeren. Om het concessiemodel te kunnen toepassen, 
moet het gehele project op het moment van contracteren volledig 
beschreven zijn. Dit is inclusief heldere toetsbare uitgangspunten en 
randvoorwaarden (programma, kwaliteit openbare ruimte, beeldkwaliteit, 
etc.). Een concessie heeft als nadeel dat het na het tekenen van de 
overeenkomst lastig is om wijzigingen door te voeren of randvoorwaar-
den aan te passen. 
 
Samenwerking 
Van samenwerking is sprake als er afspraken zijn gemaakt over: 

 Het opstellen en uitwerken van een ruimtelijk plan. 

 De wijze van inbreng van gronden. 

 Het voorbereiden, financieren en realiseren van plannen. 

 De wijze van besluitvorming. 

 Het tijdspad van besluitvorming en realisatie. 

 Het afzetrisico. 
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Bijlage 4 Exploitatieovereenkomsten en exploitatieplan 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 inwerking getreden. 
Hierin is een nieuwe afdeling over grondexploitatie opgenomen (afdeling 
6.4). Hiermee heeft de gemeente een nieuw instrument ter beschikking 
om kosten te kunnen verhalen20  en locatie-eisen21 te kunnen stellen. 
Bij gebiedsontwikkeling mag een grondeigenaar in beginsel zijn eigen 
perceel ontwikkelen. Kosten die hiervoor door de gemeente worden 
gemaakt22 worden verhaald op de eigenaar/ontwikkelaar. 
 
De nieuwe wet onderscheidt een tweetal sporen voor kostenverhaal. 
 

 Privaatrechtelijke spoor: de overheid sluit met de particuliere 
partij een overeenkomst waarin het kostenverhaal is verzekerd 
(de zogenaamde anterieure overeenkomst). 

 Publiekrechtelijke spoor: het kostenverhaal is verzekerd via een 
vast te stellen exploitatieplan. Met ontwikkelaars kan vervolgens 
nog een overeenkomst worden gesloten om dit exploitatieplan uit 
te voeren (de zogenaamde posterieure overeenkomst). 

 
In de Wro is de wettelijke basis gelegd voor het publiekrechtelijke spoor. 
De wetgever heeft evenwel expliciet beoogd dat overheden het private 
spoor kiezen en de publiekrechtelijke methode gebruiken wanneer het 
niet lukt om tot een vergelijk te komen of de voor het project 
noodzakelijke locatie-eisen niet afgedwongen kunnen worden. In de 
praktijk blijkt dat ook een praktische keuze omdat met het opstellen van 
een exploitatieplan veel tijd en geld gemoeid is. 

                                                 
20 Onder kostenverhaal wordt verstaan het verhalen van de gemeentelijke kosten van de 
grondexploitatie van een gebied op de verschillende (baathebbende) eigenaren in dat 
gebied. 
21

 Deze eisen kunnen onder meer gaan om woningbouwcategorieën en planfasering. 
22 

Voor bovenplanse kosten moet voor verhaal wel een basis gevonden worden in de 
gemeentelijke structuurvisie. 

De wetgever heeft in de regeling wel het kostenverhaal dwingend 
opgenomen. Een gemeente moet het (privaat) regelen anders is ze 
verplicht een exploitatieplan te maken. 
 
Om een ruimtelijk plan te kunnen vaststellen zonder dat daar een 
exploitatieplan voor hoeft te worden gemaakt moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
 

1. het kostenverhaal al op andere wijze is verzekerd, én   
2. het stellen van locatie-eisen niet nodig is 

 
De eerste van deze twee voorwaarden wordt door de gemeente ingevuld 
met een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelende partij óf doordat 
de gemeente als grondeigenaar die kosten uit de grondverkoop 
terugverdient. 
Locatie-eisen zijn vaak niet nodig voor ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast 
kunnen aspecten als bouwprogramma en fasering ook in de 
exploitatieovereenkomst worden meegenomen. 
 
Exploitatieovereenkomst 
Een exploitatieovereenkomst is een overeenkomst tussen gemeente en 
een ontwikkelaar die tevens grondeigenaar is. In deze overeenkomst 
wordt een bijdrage in de grondkosten afgesproken en staan voorwaarden 
waaronder de exploitant de grond kan ontwikkelen. 
Een gemeente kan met een exploitant een anterieure of een posterieure 
overeenkomst over grondexploitatie sluiten: 
 

 Een anterieure overeenkomst is een overeenkomst gesloten vóór 
de vaststelling van een planologische maatregel (zonder een 
exploitatieplan). 

 Een posterieure overeenkomst is een overeenkomst gesloten na 
de vaststelling van een planologische maatregel (mét een 
exploitatieplan). 
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Bij een anterieure overeenkomst hebben partijen veel onderhandelings-
ruimte en zijn ze niet gebonden aan de kostensoortenlijst23 die in de 
wettelijke regeling is opgenomen. Bij posterieure overeenkomsten is de 
bewegingsruimte kleiner dan bij anterieure overeenkomsten. Ze mogen 
niet afwijken van het exploitatieplan. 
 
Als een gemeente er niet in geslaagd is met alle particuliere eigenaren in 
een gebied een overeenkomst te sluiten over grondexploitatie, moet de 
gemeente publiekrechtelijk kosten verhalen bij partijen waarmee niet 
gecontracteerd is. 
 
Exploitatieplan 
Een belangrijk besluit is de vaststelling van een bestemmingsplan of een 
omgevingsvergunning voor een gebied waarin bouwplannen24 worden 
mogelijk gemaakt. Een exploitatieplan behorende bij dit besluit gaat 
tegelijkertijd met dit besluit ter inzage en wordt tegelijkertijd vastgesteld. 
Tot dit beslismoment kunnen onderhandelingen met private partijen 
worden gevoerd door de gemeente waaruit de afspraken worden 
vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Wanneer het niet lukt een 
anterieure overeenkomst te sluiten voor het kostenverhaal bij de 
vaststelling van het planologische besluit, dan zal de gemeente een 
exploitatieplan moeten vaststellen25.  
 
In een exploitatieplan kunnen enkel kosten aan een exploitant worden 
toegerekend als deze baat ondervindt van de te treffen maatregelen en 
voorzieningen. Daarnaast moet er een causaal verband bestaan tussen de 
gebiedsontwikkeling en de kosten. Deze kosten worden naar evenredig-
heid verdeeld over de locaties die er profijt van hebben. 

                                                 
23

 Voor exploitaiteplannen geldt een vaste lijst met kosten die verhaald móeten worden. 
Al deze kosten moeten worden opgenomen in het exploitatieplan en er mogen geen 
andere kosten worden toegevoegd. 
24 Als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. 
25

 Dit levert overigens een flinke vertraging op. Een exploitatieplan vergt een flinke 
investering in tijd en geld. 

Ook kan de gemeente in een exploitatieplan eisen en regels stellen aan de 
ontwikkeling van de locatie. Zo kan er bijvoorbeeld een fasering/planning 
worden opgenomen waar de exploitant zich aan moet houden. Het 
exploitatieplan vergroot daardoor de sturingsmogelijkheden van de 
gemeente bij faciliterend grondbeleid. 
 
Het instrument is nog relatief nieuw en sommige wetsartikelen kennen 
nog interpretatiemogelijkheden waardoor juridische risico’s kunnen 
worden gelopen. Een exploitatieplan geeft ook extra administratieve 
taken en moet jaarlijks worden herzien. 
 
De gemeente Leiderdorp maakt daarom alleen een exploitatieplan als er 
een zwaarwegend maatschappelijk belang is om de ruimtelijke procedure 
door te zetten. Als het mogelijk is wordt de procedure stopgezet en/of de 
vergunning geweigerd totdat financiële afspraken zijn afgerond. 
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Bijlage 5 Vormen verwerving 
 
Er is een aantal vormen van verwerving beschikbaar. Minnelijke 
verwerving geschiedt op basis van vrijwilligheid. Gemeentelijke 
verwerving kan ook plaatsvinden onder dwang via het instrument van 
onteigening of via de vestiging van een voorkeursrecht waarbij de 
gemeente een eerste recht van koop krijgt. 

5.1 Minnelijke verwerving 
Minnelijke grondverwerving betekent dat in overleg met de eigenaar 
wordt verworven. Het geschiedt op basis van vrijwilligheid en is de meest 
voorkomende vorm van verwerving van gronden. De gemeente gaat in 
onderhandeling met de eigenaar of diens adviseurs om de gronden 
minnelijk te verwerven. Het doel is daarbij de gronden te verwerven 
tegen hooguit marktconforme prijzen. 

5.2 Vestiging voorkeursrecht 
De gemeente kan de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing 
verklaren op percelen. Als de eigenaar van de grond waarop een 
voorkeursrecht rust, of degene die hierop een beperkt recht heeft, de 
grond wil verkopen, moet deze eerst aan de gemeente worden 
aangeboden. Als de gemeente belangstelling heeft om het desbetreffende 
perceel aan te kopen, maar partijen geen overeenstemming bereiken 
over de koopsom, wordt die bepaald door de rechter. 
Het vestigen van het voorkeursrecht ondersteunt de gemeente bij de 
grondverwerving van (de strategische) percelen.  Het voorkomt dat 
derden een sterke grondpositie kunnen opbouwen ten koste van de 
gemeente, in gebieden waarvoor ruimtelijke plannen worden gemaakt of 
reeds bestaan. Hierdoor heeft de gemeente een betere uitgangspositie 
om haar ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook voorkomt het 
voorkeursrecht prijsopdrijving. Daarnaast kan het voorkeursrecht ook 
worden ingezet als een faciliterend instrument voor een ontwikkelende 

partij waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten. 
 
Bij deze vorm van verwerving zal de gemeente moeten afwachten of 
grondeigenaren hun grond aanbieden aan de gemeente. Het vestigen van 
een voorkeursrecht is dan ook met name effectief als het wordt aange-
wend in samenhang met andere verwervingsvormen.  
 
Het voorkeursrecht kan alleen worden gevestigd indien het huidige 
gebruik afwijkt van de toekomstige bestemming welke niet agrarisch mag 
zijn. Een planologische vestigingsgrondslag is vereist, te weten een 
(ontwerp) structuurvisie of (ontwerp) bestemmingsplan. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het voorkeursrecht uiteraard met name van 
belang is voor locaties die een groot opbrengstpotentieel hebben. Juist 
die locaties zijn voor derden interessant om op te kopen.  

5.3 Onteigening 
Als de verwerving van grond niet op minnelijke wijze of met behulp van 
het gemeentelijk voorkeursrecht kan worden verworven, is onteigening 
een mogelijkheid. Bij onteigening moet het grondeigendom verplicht 
worden verkocht aan de overheid. 
De onteigening is geregeld in de Onteigeningswet. Hierin staan voorwaar-
den, procedures en regels voor schadeloosstelling beschreven. Gelijktijdig 
met de invoering van de Wro is ook de Onteigeningswet herzien. Nieuw is 
de mogelijkheid van een versnelde onteigening indien een exploitatieplan 
is vastgesteld en een noodzaak voor versnelde realisatie bestaat. 
Over het algemeen is onteigening slechts toegestaan tegen volledige 
schadeloosstelling van de oorspronkelijke eigenaar en wanneer er geen 
andere mogelijkheden bestaan om de publieke doelen te bereiken. Dus 
indien de grondeigenaar zich niet beroept op het zelfrealisatierecht. 
Onteigening is een zeer diepe ingreep in het eigendomsrecht. Bij keuze 
hiervoor dient het publiek belang zwaarder te wegen dan het belang van 
de individuele eigenaar. Onteigening is dan ook een uiterste middel om 
het ruimtelijk beleid door te zetten tegen de wil van de grondeigenaar. 
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Overigens kunnen ook gemeentelijke percelen onteigend worden, 
bijvoorbeeld ter beëindiging van huur-, pacht- of erfpachtovereen-
komsten. 
Door de grote inbreuk op het eigendomsrecht dient zorgvuldig te werk 
worden gegaan en is een onteigeningsprocedure tijdrovend. Een 
onteigeningsprocedure moet dus voldoende tijdig worden ingezet. Dit kan 
als bij de minnelijke grondverwerving de onderhandelingen dreigen vast 
te lopen. De onteigeningsprocedure kan dan als drukmiddel worden 
gebruikt. Overigens loopt naast een onteigeningsprocedure altijd 
minnelijk overleg en kan ook een gerechtelijke procedure nog worden 
beëindigd op basis van een minnelijke regeling. 
Onteigening geeft de partij die onteigend wordt recht op een schadeloos-
stelling volgens de uitgangspunten van de Onteigeningswet. Hierbij heeft 
deze partij recht op de waarde in het economische verkeer en de 
bijkomende schadeloosstellingen. Dit betekent dat de verkoper niet 
alleen recht heeft op de vermogenswaarde, maar dat ook eventuele 
inkomensschade of herinvestering schade voor een vergoeding in 
aanmerking komt.  
Het uitgangspunt bij onteigening is dat de onteigende partij niet voor of 
achteruit mag gaan in inkomens en/of vermogenspositie. 
De gemeente kan op verzoek van een marktpartij overwegen om over te 
gaan tot het starten van een onteigeningsprocedure. Als de gemeente 
een dergelijke onteigeningsprocedure faciliteert dan dienen de kosten van 
het voeren van een onteigeningsprocedure alsmede de schadeloosstelling 
volledig te worden afgewenteld op deze derde partij. De gemeente neemt 
deze kosten (dan wel afspraken hierover) op in een anterieure 
overeenkomst. 
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Bijlage 6 Vormen (grond)uitgifte  
 
Er bestaan verschillende vormen van (grond)uitgifte: 

 Verkoop 

 Erfpacht  

 Verhuur  

 Pacht 

 Vestigen van een recht van opstal 

 Ingebruikgeving  
 

Hieronder volgt een toelichting over deze vormen.  
 
Verkoop 
Bij uitgifte in eigendom (verkoop) wordt het volledig eigendom van een 
onroerende zaak verschaft.  
 
Erfpacht versus verkoop 
Erfpacht is een recht dat het dichtst in de buurt komt van het 
eigendomsrecht. Bij eigendom krijgt de koper van de grond de volledige 
zeggenschap over die grond. Bij erfpacht behoudt de gemeente een deel 
van de zeggenschap voor zichzelf. In de praktijk zijn de verschillen echter 
niet groot en zijn de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij erfpacht-
grond slechts weinig beter dan op grond die in verkoop is uitgegeven. 
De prijs kan wel een belangrijk verschil zijn tussen erfpacht en verkoop. Bij 
uitgifte in eigendom betaalt de eigenaar eenmalig de grondprijs. Bij 
erfpacht wordt echter in beginsel met een jaarlijkse betaling, de 
zogenoemde canon gewerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
eeuwigdurende erfpacht - waarbij het contract met de daarin opgenomen 
hoogte van de canon 'voor eeuwig' blijft gelden - en voortdurende 
erfpacht, waarbij het contract na een bepaalde periode herzien wordt. Bij 
dergelijke herzieningen kan de hoogte van de canon worden aangepast. 
 
 

Erfpacht versus verhuur 
Bij het woord pacht denken we aan een soort huur: een stuk land, een 
café, een strandtent of een kantine kan verpacht worden. Erfpacht lijkt 
daarop. Het is als het ware de huur van een stuk grond. 
De verantwoordelijkheden voor de erfpachter zijn groter dan voor de 
huurder aangezien de erfpachter een deel van de zeggenschap over de 
grond heeft. In het geval er sprake is van huur blijven er veel verplich-
tingen bij de verhuurder rusten. 
De huurprijs is in tegenstelling tot de canon aan sterke overheidsregule-
ring onderworpen. Bij het aflopen van de erfpacht en de vestiging van een 
nieuw erfpacht krijg je te maken met nieuwe erfpachtvoorwaarden, 
waardoor het bedrag van de canon kan wijzigen.  
Beëindiging van een huurovereenkomst is lastiger dan een erfpacht 
overeenkomst. Partijen kunnen de duur van het erfpacht zelf regelen in 
de akte van vestiging. Een erfpacht kan in beginsel door de erfpachter 
worden opgezegd, tenzij anders geregeld in akte van vestiging. Ook voor 
de eigenaar bestaat de mogelijkheid om het erfpacht op te zeggen. Bij de 
akte van vestiging kan een algemene opzeggingsbevoegdheid aan de 
eigenaar worden toegekend. 
Ook wat betreft de vergoedingsrechten bij het einde van het recht 
bevindt de huurder zich in bepaalde gevallen in een voordeliger positie 
dan de erfpachter. Dit komt doordat het vergoedingsrecht van de 
erfpachter in een aantal belangrijke gevallen kan worden uitgesloten in de 
akte van vestiging. 
 
Verhuur 
Verhuur van gemeentegrond is naar zijn aard kortdurend. Gedacht 
moeten worden aan een termijn van minimaal 5, hooguit 10 jaar. Bij 
verhuur is weliswaar sprake van permanent gebruik van de grond, maar 
het gebruik is naar zijn aard eindig. Het kan bijvoorbeeld gaan om het 
tijdelijk stallen/plaatsen van objecten op gemeentelijke grond zoals een 
portocabin. De huurprijs wordt gerelateerd aan de grondprijs, het 
gewenste rendement en de aard van het grondgebruik. 
 

http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?link=79&tabid=97
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Pacht 
Onder pacht wordt in de wet verstaan: 
"Elke overeenkomst in welke vorm en onder welke benaming ook 
aangegaan, waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere partij tegen 
voldoening van een tegenprestatie een hoeve of los land in gebruik te 
verstrekken ter uitoefening van landbouw." 
Pacht is dus een soort huurovereenkomst die betrekking heeft op land of 
boerderijen. 
Een pachtovereenkomst, de overeenkomst tot wijziging en beëindiging 
daarvan, dient schriftelijk te worden aangegaan en ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de grondkamer. Het is ook mogelijk om een 
ontwerp-pachtovereenkomst of een ontwerp-overeenkomst tot wijziging 
in te dienen. 
 
Het pachtrecht is per 1 september 2007 technisch geheel herzien en voor 
het grootste gedeelte overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek26. 
Daarnaast zijn er nog specifieke procesrechtelijke regels in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering blijven gelden en wordt er voorzien in 
een bijzondere wet waarin de bevoegdheden en werkwijze van de 
Grondkamers en Centrale Grondkamer worden geregeld. Per 1 juli 2011 
zijn er wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Pachtwet. 
 
De pachtnormen worden jaarlijks aangepast. De hoogst toelaatbare 
pachtprijzen zijn vastgelegd in het Pachtprijzenbesluit, dat op 1 juli 2012 is 
aangepast, en in de Uitvoeringsregeling Pacht. De aanpassingen van de 
pachtnormen hebben een wettelijke status. Dit betekent dat ze van 
rechtswege doorwerken in de pachtprijzen van de lopende 
pachtovereenkomsten. 
 
 
 
 

                                                 
26

 Artikelen 311-399e van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

Vestigen van een recht van opstal 
Bij uitgifte van opstalrechten verandert de grond zelf feitelijk niet van 
eigenaar, maar een andere partij krijgt het recht om een bouwwerk op die 
grond te realiseren en daarvan wel zelf eigenaar te worden. 
Zonder recht van opstal zou de gemeente door natrekking eigenaar 
worden van de opstal. Als men voor het gebruik van de grond afhankelijk 
is van het huren van de grond, spreekt men van een huurafhankelijk recht 
van opstal. Deze constructie kan bijvoorbeeld worden toegepast bij de 
verhuur van sportvelden waarop het kunstgras (de opstal) wordt 
gerealiseerd. 
 
Ingebruikgeving 
Bij ingebruikgeving blijft de eigendom en het bezit van het gebouw, na 
bouwheerschap van de gemeente, bij de gemeente. Het is voornamelijk 
een instrument voor tijdelijk beheer en bij scholen. Het schoolbestuur 
wordt daarbij houder van het gebouw met een recht op het gebruik ervan 
zonder de plicht tot een tegenprestatie. 
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Bijlage 7 Grondprijsmethoden  
 
Voorkomende methoden om te komen tot een marktconforme waarde-
bepaling van gronden zijn: 
• residuele waardemethode 
• comparatieve methode 
• grondquotemethode 
 
Residuele waardemethode 
De residuele waardebepaling wordt berekend door de marktwaarde 
(koopprijs vrij op naam (v.o.n.)) te corrigeren met de BTW en te 
verminderen met de bruto bouwsom (stichtingskosten, exclusief BTW). 
Deze benadering wordt geprefereerd, en is ook overeengekomen tussen 
de NEPROM, de NVB, de VNG en het toenmalige Ministerie van VROM27. 
 
Comparatieve methode 
De comparatieve methode, ook wel vergelijkingswaardemethode 
genoemd, gaat uit van het baseren van de grondprijs op een vergelijking 
met omliggende gemeenten. Het is een inzichtelijke en eenvoudige 
methode. Nadeel is dat lokale omstandigheden sterk kunnen verschillen 
en dat deze methode daarom niet altijd een nauwkeurige marktwaarde 
oplevert. 
 
Grondquotemethode 
In de grondquotemethode wordt de grondprijs vastgesteld door een 
bepaald percentage van de verkoopprijs van het vastgoed als 
uitgangspunt voor de grondwaarde te nemen. De quote wordt bepaald 
door een vergelijking met referentieprojecten en wordt voornamelijk 
toegepast bij grote bouwprojecten. Nadeel kan zijn dat in het geval van 

                                                 
27 Convenant gemeentelijk grond(prijs)beleid bij gronduitgifte aan marktpartijen in relatie 
tot woningkwaliteit, 2001. Meer informatie over grondprijzen en methoden is te vinden in 
de Handreiking voor gemeentelijk grondprijsbeleid bij woningbouw (Ecorys, april 2006).  

hogere bouwkosten ook de v.o.n.-prijs en daarmee de grondprijs 
stijgt. Consequentie is dat de grondquote dan een rem vormt op de 
kwaliteit van het programma. 

 

http://www.gemeentelijkgrondbeleid.nl/grondbeleid/LinkClick.aspx?fileticket=uOuSwX2onGk=&tabid=79&mid=397


 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 5 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Nota Grondbeleid 2013-2017 

De nota Grondbeleid 2013-2017 heeft tot doel het grondbeleid voor de komende jaren 

te verwoorden. Met grondbeleid wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met 

gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, terughoudend en 

ondersteunend grondbeleid. 

De commissie vindt zowel de nota als de presentatie over dit onderwerp helder. 

Het is de bedoeling oneigenlijk gebruik van gemeentegrond zoveel mogelijk te 

legaliseren en anders te beëindigen. Erfpacht wordt alleen ingezet waar dat van 

strategisch belang is. D66 bepleit een evaluatie in 2015. 

Ter besluitvorming in de raad van 18 maart 2013. 
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Postregistratienummer:    2013I00288 
Bijlage:      1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2013i00287 
Onderwerp:      wijzigingen financiële verordening 
Naam auteur:      Yvonne  van Halem 
 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd ten opzichte van de financiële verordening 2011. 
 
Artikel Reden 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
 

Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
 

Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop 
aangepast. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa, lid J. Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude 
Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 

Artikel 22 – Eigendommenbeleid Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in 
het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
Artikel 29 – Citeerartikel 

De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 

 
 
Per artikel toegelicht: 
 

Artikel 2. 
Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 
 
Oud Nieuw 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. van het tweede kwartaal, de bestuursrapportage tot en met maart; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. van het derde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met juni; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming.  
f. van het vierde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met september. 

Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met 

augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming. 
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Artikel 7. 
Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste drie, zes en negen 
maanden van het begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

• Doelen 

• Activiteiten 

• Budget 
c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de 

voortgang toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang 
en de hiermee samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van de uitputting van 
openstaande investeringen en voortgang van taakstellingen. 

e. In de bestuursrapportage over de eerste zes maanden wordt naast de onder lid b, c 
en d genoemde onderdelen ook ingegaan op de paragrafen bedrijfsvoering en 
weerstandsvermogen. 

f. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden 
van het begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 
• Doelen 
• Activiteiten 
• Budget 

c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de 
voortgang toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang 
en de hiermee samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van: 
• Voortgang aangenomen moties 
• de uitputting van openstaande investeringen 
• voortgang van de taakstellingen 
• verkorte balans 
• paragraaf bedrijfsvoering 
• paragraaf weerstandsvermogen 

e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 9. Lid J 
Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 
Oud Nieuw 
Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve 
van:  

• Nieuwe gemeentehuis 

• Brede school Oude Dorp 

• Brede school West 
  uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan het einde van het boekjaar 
nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de boekwaarde wordt voor deze 
investeringen ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve 
van de brede school West uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan 
het einde van het boekjaar nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de 
boekwaarde wordt voor deze investeringen ook rente over de uitgaven/inkomsten van 
dat boekjaar toegerekend. 



 

Bijlage 1: Wijzigingen financiële verordening 3

 
Artikel 22.  
Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 
Oud Nieuw 
Artikel 22 – Eigendommenbeleid 
a.    In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en 
verantwoording in ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b.    Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Eigendommenbeleid    
       aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

Artikel 22 – Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast 

de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in 
ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
Artikel 28 en 29.  
De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2010”, vastgesteld door de raad op 15 december 2009.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2011 gemeente Leiderdorp”. 
 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 maart 2013; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2011”,  vastgesteld door de raad op 5 september 2011.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2013 gemeente Leiderdorp”. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  financiële verordening 2013    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12, d.d. 19 februari 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 4 maart 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

Vast te stellen de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor 
het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp”. 
 
1. Inleidende bepalingen 
Artikel 1 – Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. administratie: 

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten  
behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie 
van de gemeente Leiderdorp en ten behoeve van de verantwoording die daarvoor moet worden 
afgelegd. 

b. financiële administratie: 
Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en samenvoegen van 
(financiële) gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leiderdorp, teneinde te 
komen tot een goed inzicht in: 

• de financieel-economische positie; 

• het financiële beheer; 

• de onderverdeling van de budgetten in de begroting; 

• de herzieningen van de begroting d.m.v. begrotingswijzigingen; 

• het afwikkelen van vorderingen en schulden, alsmede 

• tot  het afleggen van rekening en verantwoording daarover in tussentijdse rapportages, 
jaarrekening of anderszins. 

c. financieel beleid: 
De wijze waarop middelen ter beschikking komen en ter beschikking gekomen middelen worden 
gebruikt om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken. 

d. financieel beheer: 
Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van 
rechten van de gemeente Leiderdorp. 

e. rechtmatigheid: 
Het in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en raads- en 
collegebesluiten. 

f. doelmatigheid: 
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

g. doeltreffendheid: 
De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de 
beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. 
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2. Begroting en verantwoording 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter besluitvorming, 
danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met meerjarenraming.  

 
Artikel 3 – Programma-indeling 
a. De raad stelt de programma-indeling vast. 
b. De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten 

van de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het 
gemeentelijk beleid en het afleggen van verantwoording daarover.  

 
Artikel 4 – Inrichting begroting en jaarstukken 
a. Bij de begroting en het jaarverslag wordt een financieel overzicht gegeven van de producten 

ingedeeld naar programma’s; 
b. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van elke nieuwe investering het 

benodigde investeringskrediet weergegeven en van elke al bestaande investering het 
geautoriseerde investeringskrediet; 

c. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten weergegeven. 

 
Artikel 5 – Financiële kadernota 
Het college biedt de raad een nota aan met een voorstel over de kaders voor het volgende 
begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad geeft aan de hand van dit voorstel vóór het zomerreces 
de kaders aan voor het college voor het opstellen van de begroting van het komende jaar en de 
bijbehorende meerjarenraming. 

    
Artikel 6 – Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen 
a. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting het totaal van baten en lasten per 

programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 
b. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later 

tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige 
nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 
positie geautoriseerd.  

c. Bij de behandeling in de raad van de hierna in artikel 7 beschreven bestuursrapportage kan het 
college voorstellen doen voor wijziging van de door de raad geautoriseerde budgetten en 
investeringskredieten en bijstelling van het beleid.  

d. Begrotingswijzigingen van reserves of tussen Programmabudgetten vanaf € 15.000 worden vooraf 
en met een toelichting aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

 Wijzigingen tot € 15.000 worden achteraf door middel van een begrotingswijziging aan de raad ter 
vaststelling voorgelegd. 

e. Investeringen waarvoor geen dekking in de Programmabudgetten is opgenomen en waarvan de 
jaarlijkse kapitaallasten (rente + afschrijving) niet meer bedragen dan € 15.000 worden achteraf door 
middel van een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

  
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de 

begroting van de gemeente over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar. 
b. De bestuursrapportage bevat  per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

• Doelen 

• Activiteiten 

• Budget 
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c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de voortgang 
toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang en de hiermee 
samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van: 

• Voortgang aangenomen moties 

• de uitputting van openstaande investeringen 

• voortgang van de taakstellingen 

• verkorte balans 

• paragraaf bedrijfsvoering 

• paragraaf weerstandsvermogen 
e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en voortgang van 

de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 

• De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met peildatum 1 
januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt in het voorjaar door het 
college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

• De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt gerapporteerd over 
de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De belangrijkste financiële mutaties 
worden inzichtelijk gemaakt. De voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college 
ter kennisname aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 8 – Informatieplicht leningen, waarborgen en garanties 
Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld binnen 4 weken zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen van het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000. 

  
3. Financieel beleid 
Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
a. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio 

en disagio worden, indien geactiveerd, lineair in 5 jaar afgeschreven. 
b. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
c. Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, 

uitgezonderd gronden en terreinen. 
d. Gronden en terreinen worden geactiveerd, maar er wordt niet op afgeschreven. 
e. Voor het afschrijven van de materiële vaste activa met economisch nut worden de termijnen 

gehanteerd zoals vermeld in het overzicht “Afschrijvingstermijnen vaste activa”, dat als bijlage 1 
onderdeel uitmaakt van deze verordening. 

f. Onder activa met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en 
verantwoording worden verstaan investeringen in aanleg en vervanging van:  

• (de inrichting van) wegen; 

• waterwegen;  

• civiele kunstwerken; 

• groen;  

• kunstwerken.  
g. Aankoop en vervaardiging van activa met een maatschappelijk nut worden onder aftrek van 

bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt 
afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een 
kortere door de raad aan te geven tijdsduur. 

h. Met het afschrijven van activa wordt gestart in januari volgend op het jaar waarin het actief is 
opgeleverd. 

i. Aan openstaande investeringen en grondexploitaties wordt aan het begin van ieder boekjaar rente 
over de boekwaarde per 1 januari toegerekend. 

j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve van de brede 
school West uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan het einde van het boekjaar 
nog niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de boekwaarde wordt voor deze investeringen ook 
rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 
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k. In aanvulling op het gestelde in lid i wordt aan grondexploitaties en bijbehorende investeringen ten 
behoeve van: 

• Vierzicht 

• Mauritskwartier 

• Plantage 

• Bospoort 

• Uren W4 algemeen (projectbureau W4-algemeen) 

• Oude plankosten OWB A4 

• Oude plankosten OWB W4 

• Investeringsprojecten W4 

• Centrumplein 

• Hoek Merelstraat 

• Meas 

• Ommedijk 

• Orangerie 

• Schansen en Dreven 

• Gebied Willem Alexander Laan 
ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

 
Artikel 10 – Voorziening voor oninbare vorderingen 
a. Voor openstaande vorderingen betreffende: 

• onroerende zaakbelastingen; 

• afvalstoffenheffing; 

• reinigingsrechten; 

• toeristenbelasting; 

• hondenbelasting en 

• precariobelasting. 
wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd. De omvang van deze voorziening wordt berekend 
op basis van een percentage over de openstaande vorderingen voor deze heffingen.  
b. Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een 

individuele beoordeling op in baarheid van de openstaande vorderingen.  
 

Artikel 11 – Reserves en voorzieningen 
a. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan. De 

raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 

• de vorming en bestemming van reserves; 

• de vorming en bestemming voor voorzieningen en 

• de toerekening en verwerking van rente over de reserves. 
b. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 

• het specifieke doel van de reserve; 

• de voeding van de reserve; 

• de maximale hoogte van de reserve en 

• de maximale looptijd. 
 
Artikel 12 – Kostprijsberekening 
a. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem 

van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen 
die indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.  

b. Bij de indirecte kosten worden de dotaties aan en onttrekkingen van voorzieningen van de betrokken 
activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en de Compensabele Btw (BCF) (voor zover 
van toepassing) bij de berekening betrokken. 
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Artikel 13 – Rentetoerekening 
a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is marktconform.Deze 

wordt afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert voor 
lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. 

b. In uitzondering op het gestelde in lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een 
negatieve boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente  gebaseerd op het 
rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito. 

c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid k genoemde grondexploitaties en bijbehorende 
investeringen ook bij een negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a genoemde rekenrente. 

 
Artikel 14 – Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 
Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor 
belastingen, leges, rioolheffingen en afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. 

 
Artikel 15 – Financieringsruimte 
a. Het college zorgt bij het uitoefenen van de financiële functie voor:  

• het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om 
de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders uit te voeren; 

• het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals rente-, koers- en 
kredietrisico’s; 

• het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op 
uitzettingen; 

• het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van 
geldstromen en financiële posities.  

b. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen zoals opgenomen in de 
wet FIDO en RUDDO alsmede het treasurystatuut in acht. 

c. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële 
participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het 
college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, 
verstrekkingen van garanties en financiële participaties. 

d. Het college doet de raad op basis van daartoe geldende regelgeving een voorstel tot vaststelling of 
wijziging van het Treasurystatuut.  

 
4. – Paragrafen. 
Artikel 16 – Lokale heffingen 
In de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de geraamde respectievelijk gerealiseerde opbrengsten per lokale heffing en 

• het kwijtscheldingsbeleid. 
 

Artikel 17 – Weerstandsvermogen 
a. Het beleid wordt in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement weergegeven. Deze 

nota wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd en aan de raad aangeboden. 
b. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het besluit Begroting en Verantwoording in ieder geval op: 

• de gewenste omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat daarbij 
uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om 
niet begrote kosten te dekken; 

• een opsomming van de 10 risico’s met de grootste invloed op de exploitatie, inclusief een 
inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

• de relatie tussen de geraamde respectievelijk aanwezige weerstandscapaciteit en in 
hoeverre schade en verliezen als gevolg van de geïnventariseerde risico’s met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 
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Artikel 18 – Onderhoud kapitaalgoederen 
a. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval 
op: 

• de voortgang van het geplande onderhoud; 

• het gewenste kwaliteitsniveau. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar ter vaststelling aan een: 

• rioleringsplan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de 
planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud 
en de eventuele uitbreidingen. 

 
Artikel 19 – Financiering 
In de paragraaf Financiering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de kasgeldlimiet; 

• de renterisiconorm. 
 
Artikel 20 – Bedrijfsvoering 
In de paragraaf Bedrijfsvoering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 
a. de ontwikkeling van de loonkosten; 
b. de ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, planning & control en communicatie; 
c. de kosten van inhuur derden. 

 
Artikel 21 – Verbonden partijen 
In de paragraaf Verbonden partijen bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 
onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval van elke verbonden 
partij op: 
a. de naam en vestigingsplaats; 
b. het financieel belang van de gemeente; 
c. de zeggenschap van de gemeente. 
 
Artikel 22 – Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de verplichte 

onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota Grondbeleid aan. De 

raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, winstneming, 
resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
5. – Financieel beheer en interne controle 
Artikel 23 – Administratie 
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor: 
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de 

afdelingen; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, 

activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten; 
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten 

en voor het maken van kostencalculaties; 
d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van 

goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid; 
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e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, 
evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving. 

 
Artikel 24 – Interne controle 
a. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van 

de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van 
de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt 
het college maatregelen tot herstel. 

b. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de 
bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de 
voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren)vorderingen, de opgenomen leningen en de 
(crediteuren)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen 
minimaal eenmaal in de vier jaar.  

 Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.  
 
Artikel 25 – Misbruik en oneigenlijk gebruik 
Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
gemeentelijke regelingen en eigendommen.  
  
6. – Financiële organisatie 
Artikel 26 – Financiële organisatie 
Het college zorgt voor en legt vast: 
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de 

gemeentelijke taken aan de afdelingen; 
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de 

eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan 
beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de 
toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening van de financieringsfunctie en 

e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van 
de productraming en de productrealisatie. 

 
Artikel 27 – Inkoop en aanbesteding. 
Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, 
werken en diensten. 
 
7. - Slotbepalingen 
Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 maart 2013; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente Leiderdorp 2011”, 

vastgesteld door de raad op 5 september 2011.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
2013 gemeente Leiderdorp”. 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 
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de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen vaste activa 

De volgende vaste activa worden lineair afgeschreven in: 

 max.  
afschrijvings 
termijn * 

Afval:  

Afval (bakken en containers) 12 

Afval (ondergrondse containers) 10 

Afval (milieustraat - huisvesting) 15 

Gebouwen:  

Gebouwen (nieuwbouw) 50 

Gebouwen (renovatie / groot onderhoud) 25 

Gebouwen (tijdelijke voorzieningen) 20 

Gebouwen (automatisering):  

Automatisering (software en programmatuur) 4 

Gebouwen (apparatuur & machines)  

Beveiliging (brand en inbraak) 20 

Kantoor (apparatuur) 5 

Kantoor (keukenapparatuur en koffieautomaten) 15 

Kantoor (meubilair) 15 

Technische installaties (verwarming-, klimaat-, licht-, kracht-, liften) 15 

Telecommunicatie (apparatuur) 5 

Onderwijs:  

Onderwijs (1e inrichting meubilair) 15 

Onderwijs (1e inrichting onderwijsleerpakket) **8 / 15 

Onderwijs (nieuwbouw) 40 

Onderwijs (renovatie / groot onderhoud) 25 

Riolering:  

Afschriiving conform het laatst vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Sport:  

Sport (1e inrichting en bouwkosten sporthal) 50 

Sportvelden (aanleg gras) 15 

Sportvelden (beregeningsinstallatie) 6 

Sportvelden (hekwerken) 15 

Sportvelden (kunstgras - onderlaag) 30 

Sportvelden (kunstgras - sporttechnische laag) 20 

Sportvelden (kunstgras - toplaag) 12 

Verkeer:  

Verkeer (gladheidbestrijding) 10 

Verkeer (regelinstallaties) 20 

Verkeer (regelautomaten) 15 

Vaar- en voertuigen:  

Voertuigen (aanhangwagens) 9 

Voertuigen (auto's, pick-up's en personenauto's) 9 

Voertuigen (vrachtauto's) 10 

Overig:  

Immateriële vaste activa 5 

Investeringen t.b.v. apparatuur & voertuigen technische  
levensduur 

*) afschrijftermijn mag niet langer zijn dan de verwachte levensduur 

**) afschrijftermijn nieuwe investeringen OLP 8 jaar; reeds gedane investeringen blijven 15 jaar 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  financiële verordening 

Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de “financiële verordening Leiderdorp 2013. 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Zoals ook al in de brief van 25 januari 2013 aan u vermeld. Willen wij voorstellen de 

planning en controlcyclus van de gemeente aan te passen. Hierbij wordt het aantal 

bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per jaar. Het gaat hierbij 

om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari t/m 

augustus. 

De Planning & controlcyclus is vastgelegd in de financiële verordening daarom 

wordt deze verordening nu aangepast aan u voorgelegd. 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij de behandeling van de bestuursrapportages in 2012 is door verschillende 

commissieleden van de commissie Bestuur en Maatschappij aangegeven dat de 

frequentie van de bestuursrapportage te hoog ligt.  

Binnen de organisatie is over de frequentie nagedacht. Hierbij is gekeken naar 

mogelijk oplossingen. Wij willen nu voorstellen om de frequentie terug te brengen 

van 3 bestuurs-rapportages naar 2 bestuursrapportages. Van drie-, zes- en 

negenmaands naar 4- en 8-maands. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 In de planning & control producten worden alle beleidsvelden behandeld. 

 

2 Beoogd effect 

De wijziging van het aantal bestuursrapportages verwerken in de verordening. 
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3 Argumenten 

1.1 De planning & controlcyclus sluit hierbij meer aan op uw wensen 

Kiezen voor een 4- en 8-maands rapportage sluit goed aan op een belangrijke wens van 

de raad uit het verleden om bij het behandelen van de jaarrekening, kadernota en de 

begroting ook te kijken naar de voortgang van de begroting van het lopende jaar. 

De jaarrekening, kadernota en 4-maands bestuursrapportage zullen gelijktijdig worden 

aangeleverd voor behandeling in de laatste commissie en raad voor het zomerreces.  

De 8-maandsrapportage zal uiterlijk vóór de behandeling van de begroting worden 

aangeleverd.  

 

1.2 Besluitvorming voor 31 maart is het meest logisch. 

Om de conform de verordening te handelen is het logisch de nieuwe verordening voor 31 

maart vast te stellen zodat duidelijkheid ontstaat voordat conform de oude Planning & 

Control kalender de 3- maands bestuursrapportage zou moeten worden opgesteld. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Er wordt afgeweken van de modelverordening 

De huidige model verordening van de VNG dateert nog uit 2003 met een aanpassing uit 

2007. De bestaande financiële verordening is niet gebaseerd op deze modelverordening. 

De VNG heeft aangegeven in het voorjaar met een nieuwe modelverordening te komen. 

Wij willen hier nu niet op wachten, zie ook kanttekening 1.2 

 
1.2 Binnenkort wordt u opnieuw een aanpassing van de verordening aangeboden. 

Op dit moment lopen er efficiency onderzoeken binnen Servicepunt71. Als gevolg hiervan 

kunnen voorstellen worden aangeboden om aanpassingen in de financiële verordening 

door te voeren zodat door harmonisatie van  beleid schaalvoordelen gemakkelijker bereikt 

kunnen worden.  Indien gereed, zal dan ook de nieuwe modelverordening worden 

aangehouden. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:   bijlage 1, wijzigingen financiële verordening nr. 2013i00287 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 4 maart  2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Financiële verordening Leiderdorp 2013 

De commissie adviseert positief over dit voorstel, waarin de vraag aan de raad is de 

planning en controlcyclus van de gemeente aan te passen. VVD en BBL maken 

opmerkingen over het tijdstip van aanlevering jaarrekening.  

De raad neemt op 18 maart een besluit. 

 



 

 

Memo 

 
 
Postregistratienummer:  2013i00242 
Aan:     Gemeenteraad/commissie BM 
CC:     Kees Wassenaar 
Van:     Marja  van Bruggen 
Datum:    5 februari 2013 
Betreft:    Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
 
 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
Jaarlijks stelt de RDOG op basis van een vastgestelde conceptprogramma de jaarlijkse 
programmabegroting op. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze te geven 
op de programmabegroting. de formele procedure biedt echter onvoldoende tijd om effectief 
van gedachte te wisselen. Daarom wordt de raad gevraagd al een zienswijze te geven bij de 
conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierdoor kan bij het vaststellen van de 
conceptprogramma in het Algemeen bestuur van 27 maart een betere afweging gemaakt 
worden en de reacties worden meegenomen in de nog op te stellen programmabegroting 
2014. Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie. Op 29 januari heeft het college 
ingestemd met bijgevoegde reactie (2013i00155). 
 
Inhoudelijk gaat de reactie in op een aantal onderwerpen uit het conceptprogramma 2014. 
 
Harmonisatie Jeugdgezondheidszorg MH en HM 

In verband met de bestuurlijk fusie binnen de RDOG van de regio's Hollands Midden en 
Midden Holland met ingang van 2015, wordt een voorstel gedaan over de harmonisatie van 
de jeugdgezondheidszorg. Het voorstel behelst het integreren van een aantal aanvullende 
maatwerktaken binnen de basistaken jeugdgezondheidszorg (wettelijke verplichte taken) van 
de RDOG. Met name voor onze regio betekent dit een uitbreiding van de basistaken. 
Inhoudelijk is er nog niet voldoende draagvlak voor het voorstel, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk zal hierover nader worden gesproken. Het is daarom te vroeg de gemeenteraad 
hierover een menig te vragen. Financieel hoeft de doorvertaling van deze harmonisatie pas 
in de programmabegroting van 2015 verwerkt te worden. 
 
Bezuiniging 
In 2011 zijn met de RDOG afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot bezuinigen naar 
aanleiding van een bezuinigingstaakstelling op advies van de werkgroep Strijk. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot het vaststellen van zogenaamde afkappunten voor beïnvloedbare 
producten van de RDOG door het Dagelijks Bestuur. De afkappunten zijn vastgesteld om de 
maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zo minimaal mogelijk te houden en niet 
onder de norm van de inspectie Volksgezondheid te schieten. In het AB 
is op basis van deze afspraken ingestemd met een bezuiniging van totaal 9,72% verspreidt 
tot aan 2016 (zie informatie bijlage I). Op advies van de werkgroep Strijk wordt in een brief 
van 17 december 2012 voorgesteld in 2014 niet in te stemmen met de nominale indexering 
van 1,54% en de nullijn te hanteren voor de gemeenschappelijke regelingen. De RDOG is bij 
het opstellen van de conceptprogramma nog uitgegaan van de nominale indexering. Het 
college is van mening dat het te rechtvaardigen is om voor 2014 de nullijn te hanteren. De 
algemene uitkering vanuit het Rijk wordt ook jaarlijks fors gekort. Dit moet ook door vertaald 
kunnen worden naar de uitvoeringsorganisaties.  Met de RDOG zal moeten worden 
gesproken hoe deze extra bezuiniging voor 2014 concreet zal worden ingevuld. 



 

 

 
Transparantie 
Al enige tijd wordt ambtelijk aangedrongen de bedragen per gemeente nadere te 
specificeren. Per product moet het voor de afzonderlijke gemeenten inzichtelijk zijn wat zij 
bijdragen. De RDOG geeft in de ambtelijke overleggen aan dat gemeenten dit zelf kunnen 
uitrekenen op basis van de stukken. Het vraagt telkens weer een heel uitzoek werk en de 
bedragen die dan uit de exercitie komen, komen vaak niet overeen met de bedragen die de 
RDOG in haar begroting heeft staan. We willen het verzoek tot meer transparantie graag via 
de gemeenteraad en het college onder de aandacht brengen van de RDOG. 
 
Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie 
naar de RDOG verzonden kan worden. 















































































 

 

Beleid 
Cluster Maatschappij 
(071) 54 54 843 
mvanbruggen@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
RDOG 
De heer J.M.M. de Gouw 
postbus 121 
2300 PC  LEIDEN 
 
 
 
 
 
 
datum  : 4 maart 2013 
kenmerk : 2013U00148 
betreft             : zienswijze concept programmabegroting 2014 RDOG 
 
 
 
 
Geachte heer De Gouw, 
 
Op 8 januari ontvingen wij het conceptprogramma 2014 van de RDOG. Hierin schetst u op 
hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG HM. Als gemeenteraad hebben 
wij formeel de gelegenheid op de definitieve begroting 2014 te reageren. U geeft zelf al aan 
dat bij het presenteren van de begroting 2014 onvoldoende tijd is om effectief van gedachte te 
kunnen wisselen. Daarom reageren wij als raad doormiddel van een zienswijze alvast op het 
conceptprogramma 2014, zodat onze reactie kan worden meegenomen bij het opstellen van 
de programmabegroting 2014.  
 
Algemeen 
Over het algemeen ontstaat het beeld dat de rijksoverheid steeds meer eisen stelt aan de 
taken van de openbare gezondheidszorg, die leiden tot extra inzet vanuit de RDOG. Helaas 
moeten wij constateren dat het bijbehorende budget door gemeenten moet worden 
opgebracht in een tijd waarbij de algemene uitkering van gemeenten fors gekort wordt. Dit 
leidt tot discussies over de mate waarin de openbare publieke gezondheidszorg nog geleverd 
kan worden. We moeten erkennen dat we op een punt kunnen belanden waarbij er ook 
keuzen gemaakt moeten worden die wel een maatschappelijk negatief effect kunnen hebben. 
 
Indexering gemeenschappelijke regeling 
In het Algemeen Bestuur van 12 december 2012 is gediscussieerd over de indexering voor 
begrotingsjaar 2014. Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regelingen in de 
regio Hollands Midden wordt door de werkgroep Strijk geadviseerd bij het financieel kader 
voor de gemeenschappelijke regelingen 2014, uit te gaan van de nullijn. Wij kunnen ons als 
gemeente Leiderdorp vinden in het opleggen van een taakstelling van 1,54% voor 2014, als 
gevolg van het hanteren van de nullijn. Wij hanteren als gemeente, door de kortingen op de 



-2- 
 
 
 
 
 

 

algemene uitkering, al enige tijd de nullijn. Samen met de RDOG zal moeten worden gekeken 
hoe deze taakstelling kan worden ingevuld. Gezien de eerdere discussie met de RDOG over 
de mogelijkheden om te bezuinigen medio 2011, realiseren wij ons dat door het hanteren van 
de nullijn voor 2014 er opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. De taakstelling van 1,54% 
in 2014 komt boven op de al eerder gemaakte afspraken in 2011 over het realiseren van een 
bezuiniging van 9,72% voor 2016. 
 
Harmonisatie Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) 
In het conceptprogramma 2014 wordt ingegaan op de regionalisering van de 
jeugdgezondheidszorg per 2015. Indirect vraagt u een inhoudelijke zienswijze op het voorstel. 
Inhoudelijk is de discussie over het voorstel nog niet uitgekristalliseerd. Binnen het Algemeen 
Bestuur van 12 december bleek niet voldoende draagvlak voor het voorstel. Onze inhoudelijke 
reactie op dit voorstel zullen wij daarom geven na afronding van de discussie in het Algemeen 
Bestuur. 
 
Transparantie 
Voorts willen wij dat u met ingang van de aankomende definitieve begroting, voor de 
gemeenten een transparante tabel bij de begroting toevoegt, waarin de kosten per gemeente 
zijn uitgesplitst en waarin aparte kolommen voor de BPI JGZ 0-4, het DD JGZ en de overige 
BPI zijn opgenomen en inzichtelijk wordt gemaakt uit welke producten dit is opgebouwd. Dit 
vereenvoudigt voor ons als gemeenten het inzicht in onder andere de gerealiseerde 
taakstelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevr. J.C. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 4 maart 2013 
Raadsvergadering                          :  18 maart 2013 

Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 

De commissie adviseert positief over de concept-reactie. De raad neemt op 18 maart 

een besluit. 

 

Toezegging: 

• ‘Onthouden’ van wijzigen in ‘voorbehoud maken’ bij  punt JGZ. 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 28-02-2013 

Onderwerp:  Verlenging ontheffing 

woonplaats vereiste wethouder 

Maat 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2013i00372; 

gelet op het bepaalde in artikel 36a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

De heer L. Maat ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van 1 jaar. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 18 maart 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 28-02-2013 

Onderwerp:  Verlenging ontheffing vereiste 

ingezetenschap wethouder Maat 

 Aan de raad.  

 

Beslispunt 

De heer L. Maat ontheffing van het vereiste van ingezetenschap (art. 36a lid 2 van 

de Gemeentewet) te verlenen voor de duur van 1 jaar. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de 

dag dat zij tot wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van 

ingezetenschap. Op basis van artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet kan de 

raad voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap. Daarna kan de ontheffing in bijzondere gevallen verlengd worden, 

maar telkens voor maximaal een jaar. 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenteraad van Leiderdorp heeft dhr. L. Maat op 19 april 2010 benoemd als 

 wethouder van de gemeente Leiderdorp. Bij zijn benoeming is door de raad een 

ontheffingsbesluit van het vereiste van ingezetenschap genomen aangezien de heer 

Maat op dat moment in Voorschoten woonde, in afwachting van de verkoop van zijn 

huis en met de intentie zich daarna te vestigen in Leiderdorp. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Door de ontheffing te verlengen wordt voorkomen dat er een situatie ontstaat die strijdig is 

met de vereisten die gelden voor het wethouderschap. 

 

3 Argumenten 

De raad heeft de heer Maat op 2 april 2012 ontheffing van het vereiste van 

ingezetenschap verleend voor de duur van een jaar, in afwachting van de verkoop van zijn 

huis. Ondanks pogingen daartoe is het de heer Maat als gevolg van de situatie op de 
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woningmarkt tot op heden niet gelukt zijn huis te verkopen 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

5 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

6 Kosten, baten en dekking 

De salarislasten blijven gelijk. 

 

7 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier,   de burgemeester, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 18 maart 2013 

 
1. Voortgang Uitvoeringsplan IVVP brief van college d.d. 11 februari 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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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

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

Wassenaar P.M.  

31 jan 2010 BSOD  verkeerssituatie komt terug in csie Ruimte Wassenaar Voor 1 mei 
2013 
 

 

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 Planning 
26 mrt 
2013 

 

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 
Parkeeronderzoek vindt plaats na herinrichting 
Muzenlaan. 
07032012: stand van zaken is dat het 
parkeeronderzoek nog moet starten. Wethouder 
zal mondelinge toelichting geven. 
 

Zilverentant 26 mrt 2013  

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar P.M.  

28 aug 2012 
Csie Ruimte 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar 

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

 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

Het integraal beheerplan gaat in april richting  
raad. College geeft door wanneer de periodieke 
informatie verstrekt wordt. 
 

Maat 23 april 2013  

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

DSO Munnikkenpolder. 
 

130122: Het 1
e
 kw.2013 wordt het definitieve 

ontwerp opgeleverd 
Wassenaar 23 april 2013  
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

10 sept 2012 
Raad 

IVVP 

 
Het college zegt toe bij de verdere uitwerking 
van het IVVP terug te komen op alle kruisingen 
van het Engelendaal (n.a.v. ingetrokken motie 
D66 over ‘overige kruispunten 
Engelendaal’.Brief voortgang IVVP college in ris 
130214 

Wassenaar Zomer 2013 
 
 
 
 
 

 

10 sept 2012 
raad 

Vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg 

Het college zegt toe op korte termijn te komen 
met actuele meetgegegevens en de gevolgen 
van het al dan niet handhaven  (nav motie 
coalitie). Het onderzoek mag geen extra kosten 
met zich meebrengen en de uitvoering van het 
IVVP niet vertragen. 
 

Wassenaar csie Ruimte 5 
mrt/raad 18 
mrt 2013 
 
130307 
College: maart 
halen we niet. 
Kan dit 
verplaatst 
worden naar 
csie ruimte 23 
april? 
 

 

7 en 9 nov 
2012 raad 

duurzaamheidsverbetering nieuw 
gemeentehuis   

 

college zegt toe in eerste kwartaal 2013 met een 
voorstel te komen over het gebruik van zonne-
energie 

Zilverentant 18 mrt 2013  

7 en 9 nov 
2012 

IKEA, inzet uitkeringsgerechtigden 

 
College gaat hiermee aan de slag. Maat Voorjaar 2013  

7 en 9 nov 
2012 

CJG College komt uiterlijk 1 april met een notitie Wassenaar 18 mrt 2013  

7 en 9 nov 
2012 

Beleidsafspraken politie en brandweer  130130 notitie/brief in ris  
 
Beleidsafspraken politie en brandweer 

 Driessen  
 
10 juni 2013 

 

7 en 9 nov 
2012 

Burgerservicepunten  130131 brief in RIS geplaatst. 
Raad 4 februari: college bekijkt of praktische 
invulling burgerservicepunt in Ommedijk 
mogelijk is. 

Driessen 18 mrt 2013  

7 en 9 nov 
2012 

Omvorming woonlasten 

  
Het college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke spreadsheet de 
verdeling en dekking van de kosten aan te 

Van der Eng 13 febr 2013  
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geven (internet). 

3 dec 2012 OV Raad spreekt af in tweede kwartaal 2013 over 
OV in brede zin te praten. 

Maat 13 mei 2013  

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

Maat periodiek  

17 dec 2012 Marktgelden en precario  komen aan de orde bij kadernota. Van der Eng 8 juli 2013  

17 dec 2012 WMO beleidsplan nieuwe ontwikkelingen en informatie over de 
financiële beheersbaarheid gaat zsm naar raad. 

Wassenaar voortdurend  

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

21 jan 2013 WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB 
uitkeringen naar raad 

Maat 11 nov 2013   

4 febr 2013 Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

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

Wassenaar 18 mrt 2013 
geeft het 
college aan 
wanneer 

 

4 mrt 2013 
csie BM 

Regionaal beleidsplan politie Burgemeester zegt toe het definitieve regionale 
beleidsplan  ter informatie naar de raad te 
sturen; 
 
Een afschrift van de (reactie)brief//mail van de 
burgemeester aan de korpsdirectie over het 
concept regionaal beleidsplan komt naar de raad 
ter info. 
 

Driessen ? 
 
 
 
? 
 

 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Managementletter Servicepunt71 Assurance rapport naar raad Van der Eng 18 mrt 2013   

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
Evaluatie BOA’s binnenkort naar raad. 
 

Driessen ? 
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Moties 
 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  Aangenomen 13:7  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 - - - 

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 

 Maat  

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

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up Aangehouden  Wethouder 
Maat 

 

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 

  Wassenaar  

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders en 

  Wassenaar  

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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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. 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 

Aangenomen  Driessen Ja 
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