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Geacht College,  

 

In 2012 is met het presidium gesproken over een Leiderdorpse variant van de 

Rekenkamer Nieuwe Stijl. Geïnventariseerd is welke mogelijkheden de rekenkamer 

heeft om de doorwerking van de onderzoeken beter in beeld te krijgen en de 

raadsleden te ondersteunen bij het volgen van de uitwerking van de aanbevelingen. In 

vervolg op de gesprekken is in het Handboek van de rekenkamer de volgende 

werkwijze opgenomen. Ongeveer een jaar na de afronding van een onderzoek en de 

bespreking van het onderzoek in de Raad of de raadscommissie vraagt de rekenkamer 

het College schriftelijk om de stand van zaken van de uitwerking van de aanbevelingen. 

De reactie van het College wordt aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.  

 

Op dit moment is de afronding en bespreking van het onderzoek Jongerenbeleid in 

Leiderdorp ruim twee jaar geleden en is de behandeling van het onderzoek 

Wegenonderhoud in Leiderdorp bijna een jaar geleden. Graag vragen we u bij deze om 

aan te geven wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitwerking van de 

aanbevelingen. In de bijlage hebben we de conclusies een aanbevelingen uit de beide 

onderzoeksrapporten opgenomen.  

Ten aanzien van het onderzoek naar de Leerplichtwet, dat in regionaal verband is 

uitgevoerd in de tussenliggende periode, is regionaal een vervolg gevraagd; de 

navolging van de resultaten van het rapport over Subsidieverwerving loopt mee in het 

huidige onderzoeken over nakoming van toezeggingen. Daarom zijn deze twee 

onderwerpen niet in deze brief opgenomen.  De uitwerking van de aanbevelingen uit de 

onderzoeken naar leges en de WWB wordt in de loop van 2014 aan u gevraagd.  

 

Om de communicatielijnen kort te houden sturen wij van deze brief aan u direct een 

kopie ter kennisname aan de Raad. We vragen u om dezelfde werkwijze toe te passen 

bij uw beantwoording van deze brief.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Rekenkamer Leiderdorp,  

 

 

Irene Gerrits 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN JONGERENWERK 

De conclusies en aanbevelingen zijn gericht op de sturingsvoorwaarden voor effectief 

jongerenwerk: maatwerk, integrale aanpak en slagvaardigheid.  

 

Situatie in Leiderdorp op het gebied van jongerenwerk   

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde of gemeenten van vergelijkbare omvang valt 

op dat in Leiderdorp met name het percentage jeugdige verdachten hoog is. Daarnaast 

is ook het aantal jeugdige veelplegers en harde kern jongeren in Leiderdorp hoger dan 

het landelijke gemiddelde of in gemeenten van vergelijkbare omvang. Daar staat 

tegenover dat het schoolverzuim en het percentage uitkeringsgezinnen relatief laag is. 

Tenslotte valt op dat het percentage speelruimte (buitenruimte) in Leiderdorp erg laag 

is. Daar waar in gemeenten van vergelijkbare omvang 50 jeugdigen (0-17-jarigen) een 

hectare tot hun beschikking hebben, moet die hectare in Leiderdorp gedeeld worden 

door 71 jeugdigen.  

 

Met name dit laatste aspect komt nadrukkelijk naar voren in zowel het beleid als de 

praktijk: de jongeren in Leiderdorp hebben weinig plaatsen waar zij terecht kunnen. De 

inzet van de gemeente op vrijetijdsbesteding en het realiseren van JOP’s sluit daar 

goed op aan. Als het gaat om het hoge aantal veelplegers en harde kern jongeren, sluit 

de gemeente daar in het beleid eveneens op aan door naast op vrijetijdsbesteding ook 

in te zetten op het tegengaan van overlast. 

 

Voor de uitvoering van het jongerenwerk werkt de gemeente Leiderdorp samen met de 

stichting Sociaal Cultureel Werk (SCw). Met SCw sluit de gemeente jaarlijks een 

subsidieovereenkomst, voor kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. Binnen het 

jongerenwerk voert SCw sinds 2008 zowel ambulant als accommodatiegebonden 

jongerenwerk uit.  

 

Jongerenwerk in Leiderdorp weinig slagvaardig 

In deze paragraaf wordt de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord:  

In hoeverre creëert de gemeente Leiderdorp voorwaarden voor  effectief 

jongerenwerk? 

 

De voorwaarden voor effectief jongerenwerk zijn geformuleerd als het leveren van op 

maat gesneden jongerenwerk, zorg dragen voor een integrale aanpak en in staat zijn 

slagvaardig op te treden. Voor effectief jongerenwerk dienen die voorwaarden zowel op 

beleidsniveau, als op organisatie- en uitvoeringsniveau aanwezig te zijn.   

 



Op basis van onderliggend onderzoek concludeert de Rekenkamer dat met name de 

voorwaarden voor een slagvaardig optreden ontbreken. Zowel op beleidsniveau, als op 

organisatie- en uitvoeringsniveau ontbreekt het aan slagvaardigheid. Dat wordt met 

name zichtbaar in de reeds lang door de raad voorgenomen JOP’s, die nog niet 

gerealiseerd zijn. Het gevolg is dat jongeren al  lang het gevoel hebben dat er in 

Leiderdorp niets is te doen is voor hen en dat zij nergens terecht kunnen.  

 

In de tweede plaats concludeert de Rekenkamer dat ook de integrale aanpak van de 

gemeente te wensen overlaat. Er vinden verschillende netwerkoverleggen plaats, maar 

er is niet voorzien in afstemming tussen die overleggen. Overigens is dit beeld eerder 

ook geconstateerd in de nota “Jeugd in Beeld” en de naar aanleiding daarvan 

uitgevoerde onderzoeken. De Rekenkamer constateert overigens ook dat in de 

uitvoering ten dele wel in een integrale aanpak is voorzien. Dit blijkt uit het feit dat 

jongerenwerkers en wijkagenten informeel zorgen voor een goede afstemming. De 

pragmatiek compenseert deels het gebrek aan coördinatie en besluitvaardigheid.  

 

Als het gaat om voorwaarden voor het leveren van op maat gesneden jongerenwerk 

oordeelt de Rekenkamer positief. Dit met name vanwege de inbreng van zowel 

jongeren als experts uit het veld, zowel bij de beleidsvorming als in de uitvoering van 

het jongerenwerk. Tevens wordt goede inzet gepleegd om de jongeren waar het om 

gaat in beeld te krijgen en te houden.  

Deelconclusies & aanbeveling voor voorwaarden jongerenwerk 

De conclusies uit paragraaf 2.2 zijn opgebouwd uit een aantal conclusies op 

deelvragen. Deze worden hieronder nader in beeld gebracht. Met het oog op het bieden 

van handvatten voor verbetering zijn bij alle constateringen aanbevelingen 

geformuleerd.   

Deelconclusie 1: Slagvaardigheid ontbreekt 

Waar het gaat om voorwaarden voor een slagvaardig optreden concludeert de 

Rekenkamer dat de gemeente deze niet heeft gecreëerd. De belangrijkste conclusie 

van de rekenkamer richt zich dan ook op het gebrek aan slagvaardigheid. Het meest 

prominent komt deze conclusie naar voren op uitvoeringsniveau, waar bijvoorbeeld een 

voetbaldoel niet snel kon worden teruggeplaatst, of toestemming voor het gebruik van 

een gemeentelijke locatie voor een jongerendisco op het laatste moment niet verleend 

kon worden. Het gebrek aan slagvaardigheid wordt ook duidelijk uit het feit dat de 

beloofde nieuwe JOP’s nog altijd niet gerealiseerd zijn.  

Dit laatste punt illustreert ook een gebrek aan slagvaardigheid op beleids- en 

organisatieniveau. Op beleidsniveau is in 2007 al uitgesproken dat de realisatie van 

vier nieuwe JOP’s prioriteit behoefde. Als gevolg van politieke ontwikkelingen zijn die 

JOP’s momenteel weliswaar in oprichting, maar nog altijd niet in gebruik. Deze politieke 

ontwikkelingen hangen samen met de grote politieke gevoeligheid die de JOP’s in 

Leiderdorp sinds jaar en dag omkleedt. De raad heeft zich dit onderwerp nadrukkelijk 

aangetrokken en een raadsbrede werkgroep opgericht. Belangrijk doel van die 



werkgroep was om de “politieke angel” uit het onderwerp te halen en in gezamenlijkheid 

met alle fracties in rust te komen tot een aantal JOP-locaties.  

 

De Rekenkamer vindt de vorming van de raadsbrede werkgroep een goede zet om 

draagvlak te verkrijgen voor de keuzes. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat het instellen 

van een raadswerkgroep vertraging van het proces heeft veroorzaakt, hetgeen niet in 

lijn was met de beleidsdoelstelling om op korte termijn in te zetten op het realiseren van 

JOP’s. 

 

Vertraging is ook opgetreden bij het verbeteren van de ketensamenwerking (zie ook 

deelconclusie 3). Hoewel op beleidsniveau in 2006 al geconstateerd werd dat hier een 

verbeterslag noodzakelijk was, is die verbetering nog altijd niet tot stand gekomen.  

 

Het grote gevaar van het gebrek aan slagvaardigheid is dat de gemeente haar 

geloofwaardigheid verliest. In de communicatie met inwoners en instanties wordt 

toegezegd dat de gemeente ergens mee aan de slag gaat. Wanneer dit niet gebeurt, 

verliezen zowel jongeren als externe samenwerkingspartners hun vertrouwen in de 

gemeente. 

 

Aanbeveling 1 

Zie er als raad op toe dat de JOP’s, indien politiek nog steeds gewenst, gerealiseerd 

worden.  Vraag het College u regelmatig te informeren over de stand van zaken.  

 

Aanbeveling 2 

Geef als raad het college de opdracht om zowel met verschillende betrokken afdelingen 

binnen de gemeente als met SCw in gesprek te gaan om te kijken waar  de 

mogelijkheden liggen om de samenwerking te verbeteren, met name als het gaat om 

afstemming in de uitvoering. Geef het college daarbij mee om SCw opdracht te geven 

een jaarplanning op te stellen, met daarin opgenomen geplande activiteiten inclusief de 

beoogde locatie. Geef het college tevens mee om na te denken over een geschikte 

overlegstructuur waarin SCw en verschillende betrokken afdelingen deze jaarplanning 

van SCw naast de gemeentelijke planning leggen. Op die manier kan in een vroeg 

stadium afgestemd worden welke locaties voor de te houden activiteiten mogelijk zijn 

en op welke locaties eventueel een probleem ontstaat (bijvoorbeeld vanwege een 

voorgenomen herinrichting, of omdat niet aan de regels voor de verhuur van 

gemeentelijke locaties kan worden voldaan).  

Deelconclusie 2:  Voldoende voorwaarden voor op maat gesneden jongerenwerk  

Als het gaat om voorwaarden voor het leveren van op maat gesneden jongerenwerk 

concludeert de rekenkamer dat de gemeente die voorwaarden heeft gecreëerd, met 

name door in te zetten op aansluiting bij de behoeften van de doelgroep. Dat speelt met 

name op beleidsniveau, waar de gemeente jongeren en experts uit het veld nadrukkelijk 

heeft betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Die input heeft geleid tot een 

beleidsfocus op het bieden van vrijetijdsbesteding en jeugdparticipatie.  

 



Op organisatieniveau leidde dit tot het inzetten op ambulant jongerenwerk. Vanuit de 

gemeente werd hieraan zoveel waarde gehecht, dat besloten is om SCw ambulant 

jongerenwerk uit te laten voeren in plaats van het breder georiënteerde buurtwerk. Met 

die keuze creëert de gemeente een voorwaarde voor het leveren van maatwerk. De 

inzet van ambulant jongerenwerk vergroot immers het zicht op en de betrokkenheid bij 

de jongeren in Leiderdorp en heeft het ambulant jongerenwerk tot doel de jongeren toe 

te leiden naar de inloop. Verder wordt er vanuit SCw ingezet op participatie van 

jongeren en het betrekken van jongeren bij het opzetten van activiteiten.  

 

Ten aanzien van de uitvoering constateert de Rekenkamer dat de jongerenwerkers 

voldoende zicht hebben op de behoeften van jongeren. Bovendien biedt de band die de 

jongerenwerker met de jongeren heeft, de mogelijkheid om jongeren actief bij het 

opzetten van activiteiten te betrekken. De Rekenkamer constateert echter ook dat in de 

uitvoering, als gevolg van beperkte financiële middelen en het gebrek aan 

slagvaardigheid, niet altijd voldoende aan de behoefte van jongeren tegemoet wordt 

gekomen. Zo geven jongeren nog altijd aan dat er in Leiderdorp niets te doen is voor 

jongeren. Ook zouden ze graag zien dat de inloop in Dwars&zo vaker open is.  

 

Aanbeveling 3 

Zie er als raad op toe dat de ingezette lijn om jongeren zoveel mogelijk actief bij het 

jongerenwerk te betrekken gecontinueerd wordt, bijvoorbeeld door hen actief te laten 

participeren in het opzetten en organiseren van activiteiten. Zie er daarbij op toe dat de 

noodzakelijke randvoorwaarden worden gecreëerd om activiteiten te organiseren (de 

eerder genoemde slagvaardigheid).  

 

Aanbeveling 4 

Geef als raad het college de opdracht uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om de 

openstelling van Dwars&zo te verruimen. Jongeren in Leiderdorp geven nog alti jd aan 

dat er niets te doen is. Door de openstelling van Dwars&zo te verruimen (zowel in 

dagen waarop de inloop geopend is als in openingstijden op die dagen) vergroot de 

gemeente het aanbod voor jongeren om ergens naar toe te gaan.  

Deelconclusie 3: gemeente voorziet slechts ten dele in voorwaarden voor integrale 

aanpak 

Kijkend naar de voorwaarden voor een integrale aanpak van het jongerenwerk 

concludeert de Rekenkamer dat die voorwaarden relatief beperkt aanwezig zijn. Op 

beleidsniveau gebeurt dit door het jeugdbeleid onderdeel te maken van de Wmo. Ook in 

de uitvoeringsovereenkomst met SCw wordt die verwijzing naar de Wmo 

doorgetrokken. In het vigerende beleidskader (met name de notitie “Jeugd, vrijetijd en 

participatie”) wordt niet altijd expliciet de link gelegd met aanpalende beleidsterreinen. 

Het maken van concrete prestatieafspraken tussen  (uitvoeringsonderdelen van) de 

gemeente en het SCw in plaats van algemene subsidieafspraken kan een stap 

voorwaarts zijn. 

 

Op organisatieniveau wordt de integrale aanpak geborgd door een intern 

clusteroverleg. Dit overleg lijkt zich echter te richten op beleidsniveau. Het is met name 



de afstemming met externe partijen waarin de gemeente onvoldoende waarborgen 

heeft gecreëerd voor een integrale aanpak. Zo is er het Lokaal jeugdoverleg, waarin 

onder andere gemeente, jongerenwerkers en wijkagenten participeren. Daarnaast zijn 

er een aantal andere overleggen, zoals het zorgnetwerk en het regionale 

Jeugdpreventie team, waaraan het jongerenwerk niet deelneemt. De gemeente heeft 

niet voorzien in een coördinerende rol in de afstemming tussen die verschillende 

overleggen. Dit is overigens geen nieuw geluid. Dat de afstemming binnen de 

ketensamenwerking niet goed loopt, bleek al uit de nota Jeugd in Beeld en was de 

reden om in te zetten op het verbeteren van die ketenaanpak. Inmiddels zijn er twee 

aanvullende onderzoeken gedaan die het gebrek aan ketensamenwerking bevestigen.   

 

In de uitvoering is winst te behalen op de afstemming tussen verschillende betrokken 

partijen. Gemeente noch SCw hebben gezorgd dat de jongerenwerkers in andere 

overleggen dat het Lokaal jeugdoverleg aanschuiven. Als gevolg daarvan zijn de 

jongerenwerkers alleen betrokken bij afstemming over jongerengroepen. Zodra er 

afstemming plaatsvindt over individuele casussen wordt er geen gebruik gemaakt van 

de signalerende rol die jongerenwerkers vervullen. De ambulant jongerenwerker gaf 

aan dat hij vanuit zijn eerdere ervaring als hoofdagent de weg naar andere instanties 

zelf wel weet te vinden als het nodig is, maar dit is niet georganiseerd.  

 

De Rekenkamer oordeelt positief over de informele samenwerking tussen 

jongerenwerkers en wijkagenten. Die samenwerking wordt als prettig en effectief 

ervaren en beide partijen weten elkaar aan te vullen. Op het moment dat er sprake is 

van een overlastmelding gaat niet alleen de wijkagent, maar ook de jongerenwerker 

langs. Desgewenst brengt de jongerenwerker ook een bezoek aan de klager. Op die 

manier wordt geprobeerd meer wederzijds begrip te creëren. De wijkagenten bezoeken 

de jongerenwerkers en jongeren als er activiteiten plaatsvinden.  

 

Aanbeveling 5 

Geef als raad het college de opdracht om de voorgenomen verbetering van de 

ketensamenwerking nu ook organisatorisch in te zetten. Geef het college daarbij mee 

gebruik te maken van de al bestaande onderzoeken en gebruik te maken van de wijze 

waarop jongerenwerkers en wijkagenten nu al informeel met elkaar samenwerken.  

 

Aanbeveling 6 

Geef als raad het college de opdracht om voor ieder van de netwerkoverleggen 

(bestuurlijk) vast te leggen welke doelen er met het overleg worden nagestreefd en hoe 

die doelen bewerkstelligd dienen te worden (bijvoorbeeld in de vorm van een 

convenant). Geef het college tevens de opdracht om informatie-uitwisseling tussen 

netwerken op gang te brengen. Op die manier wordt voorkomen dat  instanties langs 

elkaar heen werken en bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van het feit dat zij beide in 

hetzelfde gezin werkzaam zijn.  

 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN WEGENONDERHOUD 

CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zijn de hoofdconclusies samengevat, waarmee teruggekomen wordt op 

de centrale vraag van dit onderzoek. De deelconclusies die betrekking hebben op de 

afzonderlijke onderzoeksvragen zijn in hoofdstuk 3 al aan bod gekomen. 

Om antwoord te geven op de vraag of de gemeente Leiderdorp bij het wegenonderhoud 

doelmatig te werk gaat is met name gekeken naar het proces. Met andere woorden; is 

het wegenonderhoud goed georganiseerd en worden de beschikbare middelen (geld, 

materieel en tijd) goed ingezet. Om vast te kunnen stellen of het proces van 

wegenonderhoud doeltreffend is, is gekeken naar het resultaat en of de doelstellingen 

van de gemeente Leiderdorp ten aanzien van het wegenonderhoud daarmee 

verwezenlijkt worden. 

 

Doelmatigheid 

Op basis van het onderzoek concluderen wij dat de gemeente Leiderdorp het 

wegenonderhoud op een pragmatische wijze georganiseerd heeft, waarbij het 

beheerproces voor een groot deel op een informele wijze wordt uitgevoerd. Kaders op 

basis waarvan invulling gegeven wordt aan het wegenonderhoud en op basis waarvan 

keuzes gemaakt worden zijn er wel, maar deze zijn niet eenduidig vastgelegd en 

vastgesteld. Het afbreukrisico dat hierdoor aanwezig is voor het doelmatig uitvoeren 

van het wegbeheer is dat het niet zeker is dat alle betrokkenen het zelfde doel voor 

ogen hebben of dat persoonlijke inzichten een te grote stempel kunnen drukken op de 

uitvoering van de beheertaak. 

Er is op dit moment geen compleet inzicht in de kosten die het wegenonderhoud op de 

lange termijn met zich meebrengt. Vervanging van wegen, vanwege het bereiken van 

het einde van de levensduur van die wegen (b.v. Meerburglaan), wordt betaald uit het 

budget voor groot onderhoud, waardoor er minder geld overblijft voor het 

daadwerkelijke groot onderhoud. Groot onderhoud wordt als gevolg daarvan soms 

uitgesteld met als risico dat onderhoudsachterstand en daarmee kapitaalvernietiging 

ontstaat. 

Het nieuwe wegenbeheersysteem, dat momenteel geïmplementeerd wordt, moet inzicht 

gaan geven in de totale kosten voor het wegenonderhoud op zowel de korte als de 

lange termijn. Nieuwe inzichten die afwijken van het huidige budget en planning zullen 

aan de raad gerapporteerd moeten worden. Het college zal vervolgens met voorstellen 

moeten komen voor aanpassing van de planning en/of begroting. 

 

Doeltreffendheid 

De gemeente Leiderdorp heeft weinig concrete, meetbare doelen opgesteld voor het  

onderhoud aan wegen. Alleen het onderhoudsniveau voor de wegen en het 

beschikbare budget zijn als uitgangspunten vastgelegd. Het gevolg hiervan is dat de 

organisatie zich niet zozeer richt op de output en outcome van het proces van 

wegenonderhoud, maar op de input. De doelen die intern gesteld worden hebben 

betrekking op het opstellen van een planning en het uitvoeren ervan binnen het 



daarvoor beschikbare budget. Er wordt niet gemeten of de input ook daadwerkelijk 

bijdraagt aan het gewenste resultaat. 

 

 

Tot slot 

De rekenkamer is van mening dat het wegenonderhoud in de gemeente Leiderdorp 

pragmatisch wordt ingevuld binnen het beschikbare budget. De medewerkers die 

betrokken zijn bij het wegbeheer roeien met de riemen die zij hebben. De huidige tijd 

vraagt echter om een professionelere werkwijze, die gestoeld is op zaken als 

transparantie, heldere kaders voor besluitvorming en het vastleggen van afspraken. 

Inhoudelijk liggen met name mogelijkheden tot verbetering in het inzichtelijk maken van 

de te verwachten kosten op lange termijn en het meetbaar maken van de resultaten van 

het wegenonderhoud. 

De organisatie heeft deze behoefte om meer inzicht te hebben in kosten en het 

meetbaar maken van de resultaten onderkend en werkt momenteel aan het 

implementeren van een nieuw, integraal beheersysteem. Aan de hand van dit nieuwe 

beheersysteem wordt een nieuw wegenbeheerplan samengesteld, dat inzicht geeft in 

alle te verwachten kosten op korte en lange termijn 

 

Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen gepresenteerd die gebaseerd zijn op de 

bevindingen die tijdens het onderzoek naar het wegenonderhoud in de gemeente 

Leiderdorp zijn gedaan. 

 

1. Actualiseer de Wegenlegger, zodat voldaan wordt aan de wettelijk taak en het risico 

van geschillen over het eigendom en de onderhoudsplicht van wegen wordt voorkomen. 

 

2. Stel een Wegbeheerplan op dat gebaseerd is op recente inspectiegegevens. Maak in 

dit beheerplan inzichtelijk welke budgetten er nodig zijn voor klein onderhoud en groot 

onderhoud en wat de omvang is van de reservering die gemaakt moet worden voor 

vervanging van wegen die binnen een periode van 10 jaar het einde van hun 

economische en/of technische levensduur zullen bereiken. 

 

3. Voer minimaal eens in de twee jaar een visuele inspectie uit van het wegenareaal om 

over betrouwbare gegevens te kunnen beschikken en het risico op 

aansprakelijkheidsstelling te minimaliseren. 

 

4. Leg de voortgang van projecten en keuzes m.b.t. wijzigingen of onvoorziene 

omstandigheden vast, zodat deze herleidbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door van 

overleggen, waar de projectvoortgang besproken wordt, een verslag op te stellen of 

door de rapportage over de projectvoortgang op te nemen in de bestaande 

managementrapportages. 

 

5. Vraag als gemeenteraad aan het college om informatie te verstrekken waarmee 

inzicht verkregen wordt in het na te streven onderhoudsniveau, het huidige 



onderhoudsniveau van de wegen en de financiële middelen voor het onderhoud, zodat 

hierop gestuurd kan worden. 

 

6. Vraag als gemeenteraad aan het college om inzicht te verschaffen in de projecten 

(groot onderhoud en vervanging) die voor de komende jaren op het programma staan. 

Vraag tevens om periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van het 

onderhoudsprogramma en de eventuele risico’s die zich voordoen . 
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