
Raadsvergadering 25 november 2013 

 
Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
 
Agenda: 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 
4. Benoeming burgerraadsleden 

Benoeming van de heer Majoie voor de PvdA en de heer van Boxsel voor D66. 
 

5. Waterstructuurplan 
Doel van dit voorstel is het vaststellen van een waterstructuurplan met een ruimtelijke visie op 
onze waterstructuur die bijdraagt aan een robuust watersysteem in 2025.  
 

6. Wijziging APV ten behoeve van regulering paracommerciële instellingen 
Op grond van artikel 4 van de Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 
regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 
paracommerciële rechtspersonen zich te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 
drank. De vraag aan de raad is deze wijziging van de APV vast te stellen.  
 

7. Toekomst van het sociaal domein 
In dit voorstel is de vraag de notitie Toekomst van het sociaal domein (inspraak verwerkt) vast 
te stellen. 
 

8. Jaarrekening 2012 Stichting Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp 
Het openbaar schoolbestuur dient verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad voor zijn 
financiële beleid. In dit voorstel is de vraag aan de raad de jaarrekening 2012 goed te keuren.  
 

9. Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 
Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht om het in werking treden van 
verordeningen bekend te maken in het elektronische gemeenteblad. De vraag aan de raad is 
deze verordening vast te stellen. 
 

10. Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- verwerking en correctie Gig; 
- verwerking afwikkeling BSW subsidie 2012; 
- verwerking gemeente bijdrage Economische agenda Leidse regio; 
- verwerking uren afdeling projecten; 
- verwerking speelruimteplan 2013i01222 
De vraag aan de raad is deze wijziging vast te stellen. 
 

11. Voortgangsrapportage GIG 2013 
De Voortgangsrapportage GIG 2013 geeft inzicht in de (financiële) voortgang van de projecten 
ten opzichte van de GIG 2013. Ter besluitvorming in de raad. 
 

12. Lijst van toezeggingen  
 
 



13. Ingekomen stukken  
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 22 november voor 
12.00 uur). 
 

14. Sluiting 
 

 
Leiderdorp, 14 november 2013 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 14-11-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 14 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 4.1 van de Verordening op de raadscommissies 2012. 

 

b e s l u i t: 

te benoemen tot burgerraadslid 

 

de heer E.A.A.C. Majoie voor de PvdA 

de heer J.A.M van Boxsel voor D66 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 14-11-2013 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

Te benoemen als burgerraadslid: 

• de heer E.A.A.C. Majoie; 

• de heer J.A.M. van Boxsel. 
 

 

 

1 Inleiding 

De PvdA stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

E.A.A.C. Majoie (Eric) 

Leidekker 11 

2353 XA Leiderdorp 

 

D66 stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

J.A.M. van Boxsel (Joey) 

Elisabeth van Engelandlaan 24  

2353EE Leiderdorp 

 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de heer Majoie en de heer van Boxsel heeft de PvdA vier en D66 

drie burgerraadsleden om roulerend in te zetten voor de raadscommissies. 

 

3 Argumenten 

De verordening op de raadscommissies (2012) biedt ruimte om burgerraadsleden te 

benoemen die inzetbaar zijn voor verschillende raadscommissies. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
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6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan commissievergaderingen ontvangen burgerraadsleden een 

vergoeding conform de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en 

commissieleden gemeente Leiderdorp 2011. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulier 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 23-10-2013 

Onderwerp:  Waterstructuurplan    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13a van 29 oktober 2013; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 12 november; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1) de ‘Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp’ (bijlage 2) vast te 

stellen 

2) het Waterstructuurplan Leiderdorp te verbeteren conform de ‘Staat van wijzigingen’ 

(bijlage 3) 

3) het Waterstructuurplan Leiderdorp met registratienummer WT-UW20130016 (bijlage 4) 

met: 

a) de visie op de waterstructuur voor de toekomst 

b) het bijbehorende uitvoeringsprogramma 

gewijzigd vast te stellen 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 12 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Waterstructuurplan 

Een schriftelijke inspraakreactie van de Watersportgebonden Ondernemers Kaag & 

Braassem is in het raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst bij het agendapunt. De heer 

Karadzidis heeft in een digitale inspraakreactie gewezen op het belang van de 

Dwarswatering als zwemlocatie. 

Doel van het collegevoorstel is het vaststellen van een waterstructuurplan met een 

ruimtelijke visie op onze waterstructuur die bijdraagt aan een robuust watersysteem in 

2025. De commissie is van mening dat het voorstel in deze vorm voor besluitvorming 

naar de raad van 25 november kan.  

 

Extra voor commissie-advies: 

• BBL krijgt nog antwoord op een aantal ter vergadering gestelde technische 

          vragen 

• De wethouder bespreekt het probleem van het zoute water met de ijsclub 

• In december komt het college met een voorstel om de problematiek in het 

          Zijlkwartier aan te pakken 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  Waterstructuurplan  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1) de ‘Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp’ (bijlage 2) vast te 
stellen 

2) het Waterstructuurplan Leiderdorp te verbeteren conform de ‘Staat van wijzigingen’ 
(bijlage 3) 

3) het Waterstructuurplan Leiderdorp met registratienummer WT-UW20130016 (bijlage 4) met: 
a) de visie op de waterstructuur voor de toekomst 
b) het bijbehorende uitvoeringsprogramma 
gewijzigd vast te stellen 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Water is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte in Leiderdorp. Dit 

waterstructuurplan dient meerdere doelen. Leiderdorp wil haar oppervlakte water 

inrichten in nauwe verbinding met de aanwezige natuur, om zo een duidelijke 

groenblauwe structuur te realiseren. Daarnaast is het realiseren van een robuust 

watersysteem, dat berekend is op klimaatverandering, een doel. En het moet 

voorkomen dat het watersysteem, door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen, 

versnippert. Het waterstructuurplan dient ook als input voor de ruimtelijke 

structuurvisie voor Leiderdorp 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 13 december 2010 heeft u het Waterplan 2011-2015 vastgesteld. Een van de 

maatregelen die in dit waterplan is opgenomen, is het opstellen van een 

waterstructuurplan. Op 10 juli 2012 is het college van burgemeester en wethouders 

akkoord gegaan met de projectmatige aanpak voor het opstellen van het 

waterstructuurplan. Op interactieve wijze is het waterstructuurplan tot stand 

gekomen. Op 26 juni is de visie de waterstructuur voor de toekomst gepresenteerd 

aan de raad- en commissieleden. De knelpunten en kansen zijn verder uitgewerkt in 
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een aantal maatregelen. Deze vormen het uitvoeringsprogramma van het 

waterstructuurplan. 

 

Op 3 september zijn wij akkoord gegaan met het waterstructuurplan Leiderdorp en 

is besloten het plan van 4 september tot en met 2 oktober ter inzage te leggen. Wij 

hebben 6 zienswijzen ontvangen (bijlage 1). De beantwoording van deze 

zienswijzen vindt u in de Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan 

Leiderdorp (bijlage 2). Deze zienswijzen hebben op een aantal punten tot een 

wijziging van het Waterstructuurplan geleid. Alle wijzigingen ten opzicht van het 

Waterstructuurplan dat ter inzage heeft gelegen kunt u terugvinden in de Staat van 

wijzigingen (bijlage 3). 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit besluit heeft onder andere raakvlakken met de Ruimtelijke Structuurvisie, het 

Waterplan, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), het 

Groenstructuurplan (GSP), de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) 

 

2 Beoogd effect 

Een vastgesteld waterstructuurplan (bijlage 4) met een ruimtelijke visie op onze 

waterstructuur die bijdraagt aan een robuust watersysteem in 2025. 

 

3 Argumenten 

1.1 / 2.1 / 3.1 Wijzigingen in het Waterstructuurplan Leiderdorp doorvoeren 

De zienswijzen die zijn ingediend op het waterstructuurplan geven aanleiding tot het 

aanpassen van het plan. Zie voor verdere onderbouwing van de diverse zienswijzen de 

Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp (bijlage 2). 

 

3.2 Waterstructuurplan geeft de ruimtelijke visie op het watersysteem van Leiderdorp 

De watervisie uit het waterplan is uitgewerkt tot een concreter plan. Het waterstructuurplan 

geeft een visie op het oppervlaktewater van Leiderdorp voor 2025. Per hoofdfunctie 

(waterberging en –afvoer, waterbeleving, waterrecreatie, waternatuur) is beschreven wat 

de toekomstvisie is en hoe deze functie in de toekomst versterkt kan worden (zie ook pag. 

10-11 van bijlage 4). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

3.1 De financiering is voor een groot deel van het uitvoeringsprogramma ingeschat, voor 

de overige maatregelen kan dit pas na het uitvoeren van onderzoeken 

De verdere uitwerking van een deel van de maatregelen is namelijk afhankelijk van de 

uitkomsten van onderzoeken zoals de hydraulische doorrekening van het watersysteem. 

Deze uitkomsten zullen ons inzicht geven in de omvang van de te nemen maatregelen. 

Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om voor deze maatregelen een inschatting 

van de kosten te maken. Voor deze maatregelen, met PM opgenomen in het 

kostenoverzicht bij het uitvoeringsprogramma (beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan 

Leiderdorp’, paragraaf 4.2), zal in het vervolgtraject per project financiering geregeld 

worden. Hierbij wordt ook gekeken naar subsidiemogelijkheden om de kosten te kunnen 

drukken m.b.t. dit project. 

 
5 Duurzaamheid 

Het Waterstructuurplan houdt rekening met de geldende milieunormen en toekomstige 

klimaatontwikkelingen. We zetten in op een duurzaam robuust watersysteem dat berekend 

is op klimaatverandering. Daarbij kijken we zowel naar de waterkwantiteit als naar de 

-kwaliteit. We gaan waar dat nodig is de duikers vergroten. En waar het mogelijk is 

natuurvriendelijke oevers aanleggen. 

 

6 Communicatie en participatie 

We hebben als eerste het burgerpanel ingezet om inzicht te verkrijgen in hoe 

Leiderdorpers tegen water aankijken (zie ook bijlage 2 van de beleidsnotitie 

‘Waterstructuurplan Leiderdorp’). De deelnemers aan het burgerpanel hebben aan kunnen 

geven hoe zij het oppervlakte water gebruiken en beleven en welke functie zij het 

belangrijkst vinden. 

 

Via een interne werksessie met beleids- beheermedewerkers van ruimtelijke ordening, 

riolering, en groen, waarbij ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aanwezig was, 

hebben we de inventarisatie van de bestaande waterstructuur en de bijbehorende functies 

afgerond. 

 

In een extern gerichte werksessie hebben we met organisaties die vanuit hun activiteiten 

nauw betrokken zijn bij de waterstructuur van Leiderdorp gebrainstormd over de kansen 
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die zij zien om de verschillende functies van het oppervlakte water te versterken. De 

uitkomsten van deze externe sessie vormen de basis voor de visie op de waterstructuur.  

 

Omdat het waterstructuurplan een nieuw beleidsplan is hebben we het ter inzage gelegd. 

Bij het opstellen van het waterstructuurplan zijn bewoners op verschillende momenten 

betrokken. Daarom hebben we het waterstructuurplan gedurende vier weken (van 4 

september tot en met 2 oktober) ter inzage gelegen. Zo kregen alle Leiderdorpers de kans 

om het beleidsplan te lezen en eventueel te reageren voordat het plan is vastgesteld. We 

hebben 6 zienswijzen ontvangen. Een aantal van deze zienswijze hebben geleid tot 

aanpassing van het plan. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Staat van wijzigingen 

(bijlage 3). 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Een deel van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma (beleidsnotitie 

‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, hoofdstuk4) zijn niet nieuw en vloeien voort uit bestaand 

beleid. De kosten van die maatregelen zijn al gedekt in het uitvoeringsprogramma van 

bijvoorbeeld het rioleringsplan, waterplan of het groenstructuurplan. De kansen voor extra 

water bij herontwikkelingen kunnen gerealiseerd worden door mee te liften op deze 

ontwikkelingen en door werk met werk te maken. Deze kansen worden binnen de 

overkoepelende projecten gerealiseerd. Dit betekent voor het waterstructuurplan dat 

hiervoor geen kosten gereserveerd worden (beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, 

paragraaf 4.2). 

 

Het waterstructuurplan valt onder programma 4B Water van de programmabegroting. De 

kosten voor de maatregelen die nieuw zijn in dit waterstructuurplan zijn globaal ingeschat 

(beleidsnotitie ‘Waterstructuurplan Leiderdorp’, paragraaf 4.3). Deze maatregelen hebben 

grote raakvlakken met bestaand beleid. De financiering voor deze nieuwe maatregelen 

loopt via budget van het Waterplan, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) en 

het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). In onderstaande tabel vindt u de verdeling 

voor deze nieuwe maatregelen. 
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Kosten uitvoeringsprogramma Waterstructuurplan Kosten (€) Financiering Jaar 

Inventariseren duikers 5.000 IBOR 2013 

Onderzoek hydraulisch functioneren watersysteem in 
extreme situaties 

30.000 vGRP 2014 

Opzetten Berging Rekening Courant, aanvullend 
onderzoek waterkwaliteit, onderzoek optimale 
zwemlocatie, plaatsen extra picknicktafels Oude Rijn, 
plaatsen aanlegsteiger bij de Bloemerd, mogelijkheid 
kluunvoorziening brug Persant Snoepweg onderzoeken 

48.500 Waterplan 2014 

Verbeteringsmaatregelen hydraulisch functioneren, 
inrichten zwemlocatie, , oplossen 
waterkwaliteitsknelpunten 

PM ntb 2015 ev 

 

 

8 Evaluatie 

Eens in de 3 jaar zullen we de voortgang van het uitvoeringsprogramma evalueren. In de 

tussentijd zullen wij de uitvoering bewaken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

 

1. Zienswijzen (6 stuks) 

2. Nota beantwoording zienswijzen Waterstructuurplan Leiderdorp (2013U02947) 

3. Staat van wijzigingen Waterstructuurplan Leiderdorp (2013U02948) 

4. Waterstructuurplan Leiderdorp met registratienummer WT-UW20130016 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 10-10-2013 

Onderwerp:  Wijziging APV tbv regulering 

paracommercie 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2013i01487; 

gezien het advies van commissie BM van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Drank- en Horecawet; 

 

b e s l u i t: 

 

de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 vast te stellen 

 

 

Artikel I 

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 

wordt een afdeling ingevoegd, luidend: 

 

AFDELING 8A  

BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE 

DRANK- EN HORECAWET 

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:  

- alcoholhoudende drank, 

- horecabedrijf, 

- horecalocaliteit, 

- inrichting, 

- paracommerciële rechtspersoon, 

- sterke drank, 

- slijtersbedrijf en 

- zwak-alcoholhoudende drank,  

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 
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2. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

-  eigenlijke instellingsactiviteiten: de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon   

   waarbij uitsluitend aan de  paracommerciële rechtspersoon verbonden personen rechtstreeks  

   zijn betrokken en geen sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard; 

- oneigenlijke instellingsactiviteiten: bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten  

  die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de  

  rechtspersoon zijn betrokken en bij de paracommerciële rechtspersoon worden  

  gehouden, zonder dat dit leidt tot oneerlijke mededinging; 

- bijeenkomst van persoonlijke aard: recepties en partijen in verband met het vieren van huwelijk,   

verjaardag, feestdagen, bijeenkomsten tot het gedenken van persoonlijke gebeurtenissen en 

bijeenkomsten van personen die geen verbinding hebben met de eigenlijke activiteiten van de 

paracommerciële rechtspersoon.   

 

 

 

Artikel 2:34b  Schenktijden door paracommerciële rechtspersoon bij  

                        eigenlijke instellingsactiviteiten 

 

1. Tijdens de activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon waarbij uitsluitend personen 

rechtstreeks zijn betrokken en geen sprake is van een bijeenkomst van persoonlijke aard, kan door de 

paracommerciële rechtspersoon alcoholhoudende drank worden verstrekt op maandag tot en met 

zondag vanaf 13.00u tot 01.30u . 

 2. Voor de studentenverenigingen en de studentensportverenigingen geldt de  

     verstrekkingstijd vanaf 13.00u tot 06.00 u. 

3 . De in het eerste lid genoemde activiteiten worden aangeduid als eigenlijke  

    instellingsactiviteiten.  

4. Tot de eigenlijke instellingsactiviteiten behoren de in artikel 2:34c genoemde   

    bijeenkomsten.  

 

 

 

Artikel 2:34c  Eigenlijke instellingsactiviteiten bij paracommerciële rechtspersoon 

 

1. De burgemeester onderscheidt de volgende paracommerciële rechtspersonen en merkt de volgende 

bijeenkomsten aan als een eigenlijke instellingsactiviteit, waarbij de instelling alcoholhoudende drank kan 

verstrekken :  
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A. Recreatieve en educatieve instellingen: 

a. feestavond voor vrijwilligers, 

b. jaarfeest of afsluiting seizoen, 

c. overige strikt club gerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een   

    barbecuefeest of bingoavond, 

d. nieuwjaarsborrel, 

e. lessen/cursussen, 

f.  afstudeerbijeenkomst/diploma-uitreiking, 

g. schoolfeesten voor leerlingen, 

h. ouderavonden, 

i.  laatste schooldagviering, 

j.  sportdag voor leerlingen en leraren. 

 

B. Sportieve instellingen: 

a. openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters, 

b. jaarvergaderingen 

c. feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap, 

d. afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur/een bestuurslid, 

e. feestavond voor vrijwilligers, 

f. jaarfeest of afsluiting seizoen, 

g.  toernooi met afsluitend feest, 

h. overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest  

    of bingoavond, 

i. Nieuwjaars borrel. 

 

C.  Sociaal-culturele instellingen: 

a. bijeenkomsten/vergaderingen/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruik   

    maken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden en oud-leden), 

b. sociaal-culturele evenementen, waarbij dit evenement centraal staat (ook voor publiek  

    toegankelijk), 

c. Koningsdag-, sinterklaas- en kerstviering, 

d. jaarvergaderingen, 

e. Nieuwjaars borrel. 

 

D.  Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard : 

a.  bijeenkomsten, vieringen, cursussen en dergelijke die voortvloeien uit het   

     levensbeschouwelijk of godsdienstig karakter van de instelling. 
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E.  Studentenverenigingen en studentensportverenigingen:  

a. bijeenkomsten, debatten, lezingen e.d. van studie- en studentenverenigingen, 

b. afscheidsbijeenkomsten in het kader van afstuderen van leden, 

c. universiteits- en hogeschoolfeesten,  

d. inter-corporale studentenfeesten of studentenfeesten van andere landelijke verbanden  

    van studentenverenigingen, 

e. scholierenfeesten als kennismaking met het studentenleven, 

f.  El Cid week, 

g. ouderdagen, 

h. studentenfeesten, zoals een gala of een Diesviering, 

i.  eetgelegenheden van studentenverenigingen en  

j.  de onder B. Sportieve instellingen onder a. t/m i. genoemde activiteiten. 

 

 

Artikel 2:34d  Beperking alcoholverstrekking door paracommerciële rechtspersoon   

                        bij oneigenlijke instellingsactiviteiten 

 

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens  

    bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die  

    niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken  

    zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.  

2. De in het eerste lid genoemde bijeenkomsten worden aangeduid als oneigenlijke  

    instellingsactiviteit.  

3. De burgemeester beperkt de oneigenlijke instellingsactiviteiten, waarbij alcoholhoudende   

    drank kan worden verstrekt, jaarlijks tot:  

      a. 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard; 

      b. 12 bijeenkomsten die zijn gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de    

           activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken. 

 

Artikel 2:34e Melden oneigenlijke instellingsactiviteit bij paracommerciële  

                      rechtspersoon  

 

1. Een paracommerciële rechtspersoon moet een oneigenlijke instellingsactiviteit waarbij  

    alcoholhoudende drank wordt verstrekt, melden aan de burgemeester. 

2. De melding van de oneigenlijke instellingsactiviteit moet uiterlijk drie weken voor het  

    uitvoeren worden gedaan.  

3. De melding bevat de aard van de bijeenkomst, het tijdstip van aanvang en het einde van  

    de bijeenkomst. 
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Artikel 2:34f Tijden verstrekken alcoholhoudende drank bij gemelde oneigenlijke  

                       instellingsactiviteit  

 

1.Een paracommerciële rechtspersoon kan uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken  

   tijdens een aan de burgemeester gemelde oneigenlijke instellingsactiviteit op:  

   maandag tot en met zondag van  - 10.00u tot 01.30u. 

2. Op aanvraag van een paracommerciële rechtspersoon, kan de burgemeester ontheffing   

    verlenen van het bepaalde in het eerste lid, voor bijzondere gelegenheden van zeer      

    tijdelijke aard, die van maatschappelijke betekenis zijn en waarbij redelijkerwijs geen     

    sprake is van wezenlijke oneerlijke mededinging, zoals in situaties waarbij:  

    a. de reguliere horeca niet voldoende ruimte heeft om de activiteit te laten    

        plaatsvinden, als tijdens een bijzondere festiviteit of attractie de vraag naar horeca- 

        activiteiten het bestaande aanbod overtreft en/of 

    b. de paracommerciële rechtspersoon geen financieel voordeel heeft van de activiteit  

        en de activiteit van maatschappelijke betekenis is en geen commercieel karakter  

        heeft.     

 

Artikel II 

Deze wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 treedt in werking 

op 31 december 2013.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 11 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Wijziging APV ten behoeve van regulering paracommerciële instellingen 

De commissie bespreekt deze wijziging. Het college geeft op een aantal punten 

verduidelijking. De commissie meent dat goede afspraken en voorlichting essentieel zijn. 

De commissie is akkoord met de tekstuele wijzigingen van de VVD. 

 

Toezeggingen college voor de raad van 25 november as. 

• Tekstuele aanpassingen VVD in stuk verwerken. 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 15-10-2013 

Onderwerp:  Wijziging APV tbv regulering 

paracommercie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 vaststellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op grond van artikel 4 van de  Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 

regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 

paracommerciële rechtspersonen zich  te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 

drank.  

In de verordening bepaalt de gemeenteraad onder meer op welke dagen en tijdstippen het 

mogelijk is alcohol te verstrekken. 

Daarbij is het mogelijk om onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële 

rechtspersoon. Voor bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen de regels 

anders zijn dan voor studentenverenigingen of club- en buurthuizen.  

In de voorgestelde verordeningsbepalingen wordt  het  volgende  geregeld:  

- de tijdvakken waarin alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. ( art 4 lid 3a DHW ) 

- welke bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften, partijen, e.d.) gehouden mogen 

worden ( art. 4 lid 3b DHW ) 

- welke bijeenkomsten die gehouden worden voor personen die niet of niet rechtstreeks bij 

de rechtspersoon betrokken zijn. ( art 4 lid 3c DHW ) 

- de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de regels uit artikel 4 DHW  4 lid 4 

 

Deze regels worden als de nieuwe Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als 

bedoeld in de Drank- en Horecawet, opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening  

Leiderdorp 2013.  

 

Niet het college van burgemeester en wethouders, maar de burgemeester wordt – in 
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medebewind – het bevoegd gezag voor vergunningverlening én toezicht op de 

naleving van de DHW in de gemeente. De burgemeester is al verantwoordelijk voor 

de taken ten aanzien van de openbare orde en krijgt hiervoor extra instrumenten. 

 

Decentralisatie toezicht op de naleving (DHW, art. 41 en 44) 

De nieuwe DHW maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van 

de DHW. Deze taak komt naast de bevoegdheid voor het verlenen van DHW-vergunningen die 

al bij de gemeente ligt. (geregeld  in Hfdst 8 van de  APV Leiderdorp 2013)  

 

Op grond van art. 1 van de DHW richt een paracommerciële rechtspersoon zich (ook) op de 

exploitatie in eigen beheer van horecabedrijf. Het uitoefenen van een horecabedrijf is op grond 

van art. 3 van de DHW vergunningplichtig. Deze vergunningplicht is uitgewerkt in hoofdstuk 8 

van de APV Leiderdorp 2013. Het vergunningenbestand wordt geactualiseerd en aangepast 

aan de nieuwe DHW. 

 

Hiermee is de gemeente verantwoordelijk voor het gehele proces van vergunningverlening en 

het toezicht op de naleving van de DHW.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zoals aangegeven vormt de DHW de basis voor dit voorliggende besluit. Het 

vaststellen van een verordening gericht op de paracommercie is een onderdeel van deze 

wet, zoals gezegd gericht op het tegengaan van oneerlijke concurrentie. 

De DHW zelf heeft primair andere doelen: 

- Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; 

- Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken; 

- Bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. 

Voor de gemeente geldt dat deze wet ondersteuning geeft aan bestaande taken: 

alcoholpreventie en vergunningverlening ten aanzien van de drank en horeca. Daarnaast 

zijn er taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bijgekomen, gericht op het toezicht 

en de naleving van de DHW. Met de implementatie van de DHW is het zaak dat er goede 

afstemming is met de verschillende beleidsterreinen: welzijn en gezondheid, openbare 

orde en veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie en 

juridische zaken. Het vaststellen van de verordening en uiteindelijk het toezicht en de 

handhaving, zijn complementair aan ons gezondheidsbeleid. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 Voor wat betreft de DHW, deze heeft gevolgen voor meerdere beleidsterreinen. Als 

we ons richten op de verordening paracommercie, oftewel de aanpassing van de APV die 

voorligt, deze heeft vooral betrekking op het terrein van toezicht en handhaving. Uiteraard 

is er ook een relatie met beleidsterreinen als sport en recreatie en ook gezondheid en 

welzijn. Waar (sport-)verenigingen steeds meer zelfstandig en professioneel geacht 

worden te opereren, is het wel zaak dat er mogelijkheden zijn dit te realiseren. 

1.d  Wat verandert er in de APV? 

Met betrekking tot verordeningen is afgesproken dat de VNG-modelverordening als bijlage 

wordt bijgevoegd en wordt aangegeven op welke punten de gewijzigde APV afwijkt van het 

VNG-model en op welke punten er verschillen zijn met de huidige APV. 

Dit voorstel betreft een wijziging in de vorm van een toevoeging: er wordt een afdeling (8A) 

toegevoegd. De huidige APV kent geen afdeling 8A. Bij voorgestelde wijziging is gebruik 

gemaakt van een modelverordening van de VNG. 

1.e  Geen onnodige beperkingen 

Bij het opstellen van de nieuwe bepalingen in de verordening, is als uitgangspunt genomen 

dat er geen onnodige beperkingen aan de paracommerciële instellingen moeten worden 

opgelegd. Een eerste concept is in een eerder stadium (11 september 2013) onderwerp 

van discussie geweest bij een informatie-avond waarbij paracommerciële instellingen zijn 

uitgenodigd om op dit eerdere concept te reageren. Dit is gebeurd, waarna dit eerste 

concept is aangepast. De verschillen tussen voorgelegd eerste concept en het concept dat 

nu voorligt zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

 

onderwerp Regulering APV in eerste concept Nu voorgestelde APV regulering 

begripsbepaling Geen bepaling begrippen: 
- eigenlijke- en oneigenlijke  
instellingsactiviteiten; 
- bijeenkomst van persoonlijke 
aard. 

Begrippen gedefinieerd: 
- eigenlijke- en oneigenlijke  
instellingsactiviteiten; 
- bijeenkomst van persoonlijke 
aard. 
 

schenktijden bij 
eigenlijke 
activiteiten 

Maandag t/m donderdag: 16 - 23u. 
Vrijdag en zaterdag: 11 - 24u. 
Zondag: 11 - 23u. 
Voor elke categorie gelden 
dezelfde schenktijden. 

Maandag t/m zondag: 13 - 01.30u. 
Bij de categorie ‘studenten- en 
studentensportverenigingen’ geldt 
bij eigenlijke activiteiten een 
aangepaste schenktijd: 13 – 06 u. 

schenktijden bij 
oneigenlijke 
activiteiten 

Vanaf één uur voor aanvang tot 
uiterlijk één uur na afloop van de 
gemelde bijeenkomst. 

Maandag t/m zondag: 10 - 01.30u. 

melden Een paracommerciële Een paracommerciële 
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rechtspersoon doet uiterlijk drie 
weken voor aanvang melding van 
een bijeenkomst (bij zowel 
eigenlijke als oneigenlijke 
activiteiten). 
 

rechtspersoon doet uiterlijk drie 
weken voor aanvang melding van 
een bijeenkomst met oneigenlijke 
activiteiten. 

Categoriën: 
Er worden 
m.b.t. de 
paracommercie 
5 categorieën 
onderscheiden 

Een categorie is genoemd: 
‘sportieve instellingen – incl. 
studentensportverenigingen’, 
waarvoor dezelfde tijden gelden als 
voor de overige paracommerciële 
rechtspersonen. 

Er is onderscheid tussen 
‘sportieve instellingen’ en 
‘studenten- en 
studentensportverenigingen’. 
(Schenktijden bij laatstgenoemden 
is bij eigenlijke activiteiten 
verlengd: 13 – 06 u.) 

 

 
 

 

 

2 Beoogd effect 

Het effect wat we willen bereiken met de verordening op de paracommercie is het 

tegengaan van oneerlijke concurrentie van paracommerciële instellingen, ten opzichte van 

de reguliere horeca. Met vaststelling van de regeling voldoen we aan de verplichting, 

geformuleerd in de DHW. Enerzijds biedt de regeling bescherming aan reguliere 

horecaondernemingen, anderzijds is de regulering dusdanig ruim geformuleerd dat 

paracommerciële instellingen de mogelijkheid wordt geboden op een goede manier hun 

maatschappelijke functie te vervullen. 

 

 

3 Argumenten 

3.a Wettelijke plicht 

Het vaststellen van een regeling met betrekking tot de paracommercie wordt wettelijk 

voorgeschreven in de DHW, welke gemeenten gebiedt in elk geval de volgende zaken te 

regelen: 

- de tijdvakken waarin alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. 

(art 4 lid 3a DHW) 

- welke bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften, partijen, e.d.) gehouden mogen 

worden. (art. 4 lid 3b DHW) 

- welke bijeenkomsten die gehouden worden voor personen die niet of niet rechtstreeks bij 

de rechtspersoon betrokken zijn. (art 4 lid 3c DHW) 
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- de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de regels uit artikel 4 DHW 4 lid 4. 

Over bovenstaande zaken is de gemeente verplicht regels te stellen. De keuzes kunnen 

lokaal worden ingevuld. Daarnaast beschikt de raad over de mogelijkheid om aanvullende 

regels te stellen. Met het opstellen van aanvullende regels wordt vooralsnog terughoudend 

omgegaan. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gemeenten binnen het district 

Leiden, met daarin Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp, om waar mogelijk tot 

eenduidigheid te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale (keuze-

)verschillen. 

 

3.b Reguleren paracommercie 

Het achterliggende doel van het reguleren van de paracommercie, is oneerlijke 

concurrentie van paracommerciële rechtspersonen, ten opzichte van de reguliere horeca, 

tegen te gaan. Uitgangspunt is wel dat er zo weinig mogelijk onnodige beperkingen worden 

opgelegd aan paracommerciële instellingen. Overigens komt dat overeen met het 

standpunt van de regering, die er vanuit gaat dat de gemeenten de belangrijke 

maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen 

nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen. Dit betekent geen beperkingen 

daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde 

verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. (Memorie van Toelichting – 

Kamerstukken II 2008/09, 32 022, nr. 3 blz. 10). 

 

De afgelopen jaren is er aan paracommerciële instellingen weinig tot geen beperkingen 

opgelegd ten aanzien van het gebruik van club- en verenigingsgebouwen en schenktijden. 

Dit heeft de afgelopen periode niet geleid tot klachten of grote bezwaren van de kant van 

de reguliere horeca. Met voorliggende regulering is geprobeerd een evenwicht te vinden 

tussen enerzijds bescherming van de reguliere horeca tegen oneerlijke concurrentie en 

anderzijds paracommerciële instellingenvoldoende ruimte geven om hun belangrijke 

functie te vervullen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Met het reguleren van schenktijden, bijeenkomsten en het controleren hierop, evenals op 

leeftijdsgrenzen, betekent niet dat gestelde doelen direct zijn bereikt. Ondanks dat er 

straks wordt ingezet op toezicht en handhaving, ligt een groot gedeelte van de 

verantwoordelijkheid bij instellingen zelf. 
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Eerder zijn op de website van de gemeente stukjes verschenen en verwijzingen om 

geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de DHW. 

In de voorbereiding bij de totstandbrenging van voorliggende paracommerciële 

verordening is er een bijeenkomst geweest waarbij paracommerciële instellingen zijn zoals 

gezegd (1.e) uitgenodigd om te reageren op een conceptverordening. Ook in GAH en op 

de website is deze conceptverordening gepubliceerd. Paracommerciële en vervolgens ook 

horecaondernemingen zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Ingekomen 

reacties zijn als bijlage aan de stukken toegevoegd. 

In beginsel zal ook in de eerste contacten met betrokken instellingen waar nodig veel 

aandacht zijn voor het informeren van betrokkenen. 

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De regulering van de paracommercie maakt onderdeel uit van de implementatie van de 

DHW, inclusief educatie, voorlichting, toezicht en handhaving. 

Hiervoor is structureel geld opgenomen in de meerjarenbegroting. 

 

 

8 Evaluatie 

Zoals gezegd is regulering van de paracommercie onderdeel van de implementatie van de 

DHW en het alcoholmatigingsbeleid. De evaluatie van deze regulering zal ook in dit licht 

worden bezien. Indien zich eerder ontwikkelingen voordoen of zaken duidelijk worden die 

nopen tot aanpassing van de APV, is dit uiteraard mogelijk. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 1A). voorgelegde conceptverordening (1B); reacties op conceptverordening 
   2). VNG-brief 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  notitie Toekomst van het 

sociaal domein 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 17 september 2013, nr. 2013i01351; 

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

 

b e s l u i t: 

 

1. De notitie Toekomst van het sociaal domein (inspraak verwerkt) vast te stellen: 

a. met daarin drie scenario’s over hoe de gemeente Leiderdorp de invoering van de 

Participatiewet; de decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging 

vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo); de decentralisatie van de Jeugdzorg; en de bestaande opgaven op 

het sociale domein en reeds ingezette nieuwe taken, waaronder het Passend Onderwijs, kan 

aanpakken: 

i. scenario 1: kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

ii. scenario 2: vervlechten; 

iii. scenario 3: herontwerp; 

b. welke is tot stand gekomen in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, adviesraden en 

instellingen in de betrokken gemeenten, en in nauwe samenwerking met de gemeente 

Leiden; 

c. waarin gekozen wordt voor scenario 3, het herontwerpen van het sociale domein. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

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

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 30 september  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Toekomst van het sociaal domein 

De heer Bruil, voorzitter van de Wsw raad Leiden/Leiderdorp, spreekt in. Hij spreekt zijn 

zorg uit over het zgn. keukentafelgesprek en vraagt aandacht voor professionele 

ondersteuning en een heldere klachtenprocedure. De volledige tekst staat bij het 

agendapunt in het raadsinformatiesysteem 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--

Maatschappij/2013/30-september/20:00. 

De commissie is blij met deze goede notitie en de samenwerking met betrokkenen. Ze 

vraagt het college bij de uitwerking een aantal zaken mee te nemen: de zorgen m.b.t. 

het keukentafelgesprek, aandacht voor de kwaliteit en mogelijkheden voor cliënten, 

waar liggen de verantwoordelijkheden, wat zijn de financiële risico’s, lokaal wat lokaal 

kan en heldere communicatie. De commissie adviseert positief over het voorstel van het 

college om voor scenario 3 te kiezen. De raad neemt op 25 november een besluit. 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2013/30-september/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2013/30-september/20:00


Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I01351   Agendapunt 7 

 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  Toekomst van het sociaal 

domein 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De notitie Toekomst van het sociaal domein (inspraak verwerkt) in de raad van 25 

november 2013 vast te stellen: 

a. met daarin drie scenario’s over hoe de gemeente Leiderdorp de invoering van de 

Participatiewet; de decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke 

verzorging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo); de decentralisatie van de Jeugdzorg; en de 

bestaande opgaven op het sociale domein en reeds ingezette nieuwe taken, 

waaronder het Passend Onderwijs, kan aanpakken: 

i. scenario 1: kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

ii. scenario 2: vervlechten 

iii. scenario 3: herontwerp; 

b. welke is tot stand gekomen in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, 

adviesraden en instellingen in de betrokken gemeenten, en in nauwe samenwerking 

met de gemeente Leiden; 

c. waarin gekozen wordt voor scenario 3, het herontwerpen van het sociale domein.  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het sociaal domein krijgt de komende anderhalf jaar met ingrijpende veranderingen 

te maken:  

1. de invoering van de Participatiewet per 1januari 2015, waarin de Wet sociale 

werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers 

(IOAW) en een deel van Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

(Wajong) zullen opgaan; 

2. de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2013; 
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3. de decentralisatie van de extramurale begeleiding en de persoonlijke verzorging 

uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2015; 

4. en bestaande opgaven op het sociaal domein en reeds ingezette nieuwe 

ontwikkelingen, waaronder het Passend Onderwijs. 

 

Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de inwoners van onze 

gemeente. Bovendien krijgt de gemeente voor de uitvoering van zowel de nieuwe 

taken als een deel van de bestaande taken minder geld van de Rijksoverheid dan er 

nu aan deze taken wordt uitgegeven. De drie decentralisaties kennen derhalve een 

grote inhoudelijk en financiële opgave. Deze opgave kan  alleen gerealiseerd 

worden door de uitdagingen op het hele sociale domein in samenhang met elkaar 

op te pakken en te ontwikkelen. In de notitie Toekomst van het sociaal domein 

staan daartoe drie scenario's beschreven, te weten: 

o scenario 1: kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

o scenario 2: vervlechten; 

o scenario 3: herontwerp. 

 

Ongeacht welk scenario er wordt gekozen, heeft de gemeente te maken met: 

• ingrijpende keuzes ten aanzien van de ondersteuning die mensen nu op het 

gebied van werk, zorg, jeugdhulp en onderwijs, ontvangen en kennen. In 

geen van de scenario’s blijft de ondersteuning die mensen hebben, zoals die 

nu is;  

• een korte voorbereidingstijd tot 1 januari 2015. Het daarom belangrijk is om 

medio 2013, de richting van de veranderingsagenda voor het sociale domein 

te bepalen, zodat cliënten, instellingen, werkgevers en de gemeentelijke 

organisatie meer duidelijkheid hebben over het pad dat wordt ingeslagen en 

zich meer gericht kunnen voorbereiden;  

• het zoveel als mogelijk realiseren van de opgave binnen de door het Rijk 

beschikbaar gestelde budgetten. 

 

Wij stellen u voor te kiezen voor scenario 3, het herontwerpen van het sociaal 

domein. Centraal hierin staat het inzetten op de eigen mogelijkheden van mensen. 

Het biedt vooral de meeste mogelijkheden tot maatwerk aan mensen, door de 
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ondersteuning te laten aansluiten op de vraag, de eigen regie en het eigen netwerk 

van de cliënten. Bovendien biedt scenario 3 zeker op langere termijn de beste 

mogelijkheden om alle taken van het sociale domein binnen de financiële kaders te 

kunnen uitvoeren. Om tot scenario 3 te komen, zullen mogelijkerwijs ook elementen 

uit scenario 1 en 2 (tijdelijk) gebruikt worden. In de notitie is scenario 3 door het 

benoemen van tien aangrijpingspunten van een eerste nadere concretisering 

voorzien. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In het bestuursakkoord in juni 2011 tussen rijk en VNG is afgesproken dat taken op 

het gebied van werk, jeugd en AWBZ/Wmo worden gedecentraliseerd. Het kabinet 

Rutte I diende hiervoor verschillende voorstellen in, die echter na de val van het 

kabinet in april 2012, met uitzondering van de decentralisatie van de jeugdzorg, 

controversieel werden verklaard. Het na de verkiezingen gevormde kabinet Rutte II 

van VVD en PvdA pakte met het Regeerakkoord 'Bruggen slaan' (29 oktober 2012) 

de voorstellen in enigszins gewijzigde vorm opnieuw op en beloofde daarbij meer 

dan het vorige kabinet rekening te houden en ruimte te bieden voor de sociale 

partners en andere belanghebbenden. Dit resulteerde in het afsluiten van het 

Sociaal Akkoord op 11 april 2013 en het Zorgakkoord op 24 april 2013, waarmee de 

ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt. Alle decentralisaties kennen 

inmiddels een gelijke invoeringsdatum van 1 januari 2015. Hoewel we op een aantal 

deelaspecten nog niet beschikken over voldoende concrete informatie is wel 

duidelijk dat de overheveling van taken gepaard gaat met een forse taakstelling. 

Gemeenten moeten binnen deze stevige opgave bepalen hoe zij de nieuwe taken 

willen invullen en nadere - soms ook verstrekkende keuzes - maken op het gebied 

van het sociaal domein. 

  

Vanuit de bestaande samenwerking tussen de gemeenten Leiden en Leiderdorp op 

het terrein van werk en inkomen is enkele maanden geleden op praktische en 

inhoudelijke gronden het initiatief gelanceerd om de samenwerking te verbreden 

naar Wmo en jeugd. Bestuurlijk hebben beide gemeenten zich positief uitgesproken 

over deze verbrede samenwerking. Vanuit Leiderdorp is wel de nadrukkelijke wens 

uitgesproken ook de gemeenten Oegstgeest en Zoeterwoude (en in mindere mate 

Voorschoten) hierbij te betrekken. Op dit moment houden deze gemeenten om 
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verschillende redenen de boot nog af. Beide partijen hebben geprofiteerd van 

elkaars kennis. De extra capaciteit in menskracht die kon worden ingezet heeft 

Leiderdorp informatie opgeleverd, die anders binnen de beschikbare tijd 

waarschijnlijk niet beschikbaar zou zijn gekomen. De samenwerking met Leiden 

heeft uiteindelijk geresulteerd in de onderhavige brede 3D-notitie Toekomst van het 

sociaal domein. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De grote inhoudelijk en financiële opgave van de drie decentralisaties kan alleen 

gerealiseerd worden door de nieuwe verantwoordelijkheden in samenhang met 

elkaar te ontwikkelen.  Mede in het licht van de bezuinigingen waarmee de 

decentralisaties gepaard gaan, ontkomen we er niet aan verbindingen te leggen 

tussen de verschillende deelterreinen.  

 

2 Beoogd effect 

Bepalen van de veranderrichting voor het sociaal domein. 

 

3 Argumenten 

1.1 Noodzakelijk voor toekomstige vormgeving nieuwe taken 

De omvang en complexiteit van de te decentraliseren taken, in combinatie met de 

substantiële financiële taakstelling dwingt gemeenten bewuste keuzes te maken over de 

wijze waarop zij deze taken gaan oppakken en uitvoeren. De samenhang tussen de 

verschillende taken en taakvelden en de samenwerking met (groepen van) gemeenten 

zijn daarbij van belang en invloed. De notitie beschrijft drie scenario's waarin een richting 

wordt aangegeven voor de aanpak van de decentralisaties en spreekt de voorkeur uit voor 

scenario 3. 

 

1.2 Vaststellen van voorkeursscenario van belang 

Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid aan keuzes en uitwerkingen 

die nog gemaakt moeten worden is het noodzakelijk reeds nu een voorkeur voor een 

van de drie scenario's uit te spreken. Daarmee beperken we het verlies van kostbare 

invoeringstijd. 

 

1.3 Scenario 3 sluit het beste aan op de opgave die we als gemeente krijgen 

Scenario 3 gaat uit van een herontwerp. Dit sluit aan bij de in samenwerkingsverband 
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Holland Rijnland vastgestelde strategische visie Op eigen kracht, die inzet op de eigen 

mogelijkheden van mensen, het bieden van maatwerk en het laten aansluiten van de 

ondersteuning op de eigen kracht en mogelijkheden van mensen, hun sociale netwerk 

en de vraag van de cliënt. De verwachting is dat op de langere termijn alleen binnen dit 

scenario de taken structureel binnen de financiële kaders en op een verantwoorde wijze 

kunnen worden uitgevoerd. Overigens is het waarschijnlijk dat elementen uit scenario's 

1 en 2, al dan niet tijdelijk, gebruikt worden bij de ontwikkeling en implementatie van 

scenario 3. 

 

1.4 Biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van het standpunt van de andere gemeente 

Vanwege de nauwe samenwerking met Leiden bij de opstelling van de notitie is het van 

belang dat beide gemeenteraden tijdens het besluitvormingsproces kennis kunnen nemen 

van elkaars standpunten. Omdat de Leidse commissie plaatsvindt op 8 oktober resteert er 

(te) weinig tijd om uw raad voor de vergadering van 14 oktober tijdig en adequaat te 

informeren over de standpuntbepaling van de commissie in Leiden. Dat geldt te meer als 

er in de Leidse commissie een stevige discussie plaatsvindt, die tot aanpassing van het 

stuk leidt. We hebben in Leiderdorp dan onvoldoende tijd om a. te overleggen met Leiden 

en b. het eventueel aangepaste stuk op een goede wijze bij uw raad te krijgen. De 

oplossing is gevonden door de tijd die zit tussen de Leidse commissie en de Leiderdorpse 

raad te vergroten. Dat is mogelijk door de commissiebehandeling in Leiderdorp te laten 

staan op 30 september, maar de raadsbehandeling te verschuiven naar 25 november. 

Bijkomend voordeel is dat beide gemeenteraden dan weer min of meer synchroon lopen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het zijn onzekere tijden 

Er zijn veel ontwikkelingen die in mindere of meerdere mate van invloed kunnen zijn op 

de inhoud, vormgeving en (financiële) kaders van de drie decentralisaties. Het kabinet 

heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en zal op deelterreinen derhalve coalities 

moeten sluiten met een deel van de oppositie. Het Sociaal Akkoord en het Zorgakkoord 

staan mogelijk onder druk door de extra bezuiniging van € 6 miljard in 2014. Op 17 

september (Prinsjesdag) biedt het kabinet naar verwachting meer duidelijkheid over zowel 

de inhoud en gevolgen van de extra bezuinigingen als de budgetten die gemeenten de 

komende jaren tegemoet kunnen zien. Voor 2014 wordt een voorzichtig herstel van de 

mondiale economische groei voorzien, maar de marges blijven, zeker in Europa, smal. Het 
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stabiliteitspact schrijft ook voor de jaren na 2014 het verder terugdringen van de 

overheidstekorten voor. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De notitie en de daarin opgenomen drie scenario’s zijn in nauwe samenwerking met de 

gemeente Leiden ontwikkeld, in dialoog met cliënten, cliëntenorganisaties, adviesraden 

voor Wmo, WWB en Wsw en aanbieders van welzijn en zorg. Op dit moment zijn we 

samen met Leiden bezig met het formeren van een tweetal klankbordgroepen van 

instellingen die actief zijn op het terrein van zorg en welzijn. Ook de inwoners van beide 

gemeenten zullen op korte termijn nader worden geïnformeerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan de maatregelen uit het regeer-, sociaal en zorgakkoord en de decentralisaties zelf 

zitten grote financiële consequenties en risico's verbonden. De financiële overzichten in de 

notitie zijn overwegend doorberekeningen van landelijke budgetten en landelijke kortingen 

per onderdeel, die vertaald zijn naar de schaal van Leiderdorp (en Leiden). De 

gepresenteerde financiële overzichten zijn derhalve vooral indicatief en illustratief voor de 

financiële opgave. Het zijn met andere woorden de best mogelijke gegevens zoals we ze 

op het moment van het schrijven van de notitie hadden. De komende circulaires vanuit het 

Rijk zullen meer duidelijkheid moeten gaan bieden over de exacte budgetten. 

 

Voor zover we nu kunnen overzien, kunnen we samenvattend zeggen dat we (exclusief 

bestaande Wmo-en jeugdtaken en exclusief de Wsw) op het huidige budget voor re-

integratie, Hulp bij het Huishouden (beide nu al onderdeel van gemeentelijke begroting), 

extramurale AWBZ-ondersteuning, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (Wtcg) en Jeugd – de laatste drie zullen per 2015 aan de gemeentelijke 

begroting worden toegevoegd – van circa € 23 miljoen een korting kunnen verwachten van 

€ 6 miljoen. Dat maakt een gemiddelde korting van circa 26%. In Leiden ligt de korting in 

dezelfde orde van grootte.  

 

Uitgangspunt van alle scenario’s is het zoveel als mogelijk realiseren van de opgave per 1 

januari 2015 binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Een deel van het 
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toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo individuele 

voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Dit vraagt in de 

komende tijd om het uitwerken van sturingsmechanisme en het opzetten van 

risicomanagement, om in de uitvoering in 2015 en daarna periodiek en waar nodig te 

kunnen bijsturen. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Notitie Toekomst van het sociaal domein (2013i01361) 
    2. Overzicht ontvangen inspraakreacties, inclusief reactie college (2013i01364) 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  jaarrekening 2012 OBSG    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr 2013i01579 van 29 

oktober 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De jaarrekening 2012 van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap 

Leiderdorp goed te keuren. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 11 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Jaarrekening 2012 Stichting Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp 

De commissie adviseert positief over de jaarrekening, maar spreekt net als voorgaande 

jaren zorg uit over de financiële situatie en roept het college op een vinger aan de pols 

te houden. De raad neemt op 25 november as. een besluit. 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  jaarrekening 2012 OBSG  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De jaarrekening 2012 van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap 
Leiderdorp goed te keuren. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ieder jaar vóór 1 juli, na goedkeuring door de accountant, stelt het bestuur van de 

Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) de jaarrekening vast en 

biedt het deze aan aan de gemeenteraad. 

De jaarrekening 2012 laat een negatief resultaat zien van € 52.855. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door hogere personeelslasten. Het resultaat wordt onttrokken aan de 

Algemene reserve, die een dalende lijn laat zien. De laatste betaling van de 

bruidsschat, á € 90.000 die bij de verzelfstandiging van het schoolbestuur is 

bepaald, is in 2011 betaald.  Het missen van deze inkomsten heeft niet tot een extra 

groot tekort geleid in 2012 t.o.v. 2011. 

De jaarrekening laat opnieuw positieve ontwikkelingen zien op personeelsbeleid en 

leerlingenaantallen. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde 

financiële situatie. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2007 is de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp opgericht. 

Hiermee werd het schoolbestuur financieel en juridisch verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het openbaar onderwijs in Leiderdorp. Anders dan de 

bijzondere schoolbesturen moet het openbaar schoolbestuur verantwoording 

afleggen aan de gemeenteraad voor zijn financiële beleid. De jaarrekening 2011 is 

goedgekeurd met de kanttekening dat als de Stichting OBSG niet (verder) zou gaan 

bezuinigen, de algemene reserve binnen enkele jaren leeg zou zijn. Hoewel er voor 

2013, evenals voor 2012, zorgpunten in de begroting zaten, was er geen reden om 

deze niet goed keuren.  

  De begroting was sluitend, daar met een minimale bezetting werd gewerkt en de 
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 ondersteunende taken grotendeels wegbezuinigd waren. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het landelijke onderwijsbeleid en daarmee samenhangende bekostiging en 

(nieuwe) wet- en regelgeving (Passend Onderwijs, overheveling buitenonderhoud, 

mogelijke verruiming aantal uren bewegingsonderwijs), hebben een relatie met het 

jeugdbeleid, de Wmo en het lokale gezondheidsbeleid. 

2 Beoogd effect 

Bewaken dat het openbaar onderwijs in Leiderdorp overeenkomstig de afspraken met de 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp in stand wordt gehouden. 

 

3 Argumenten 

1.1 Het bestuur van de Stichting OBSG heeft voldaan aan de voorwaarden voor 

goedkeuring van de jaarrekening door uw raad.  

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur van de Stichting OBSG 

heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld in zijn vergadering. 

 

1.2 Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde financiële situatie. 

De liquiditeitspositie is goed. Voor liquiditeit wordt een waarde tussen 1,5 en 2 als gezond 

gezien terwijl de OBSG 2,64 scoort. De solvabiliteit is ook goed. Voor de solvabiliteit is de 

minimumnorm 50%, dit lag eind 2012 bij de OBSG op 57,5%. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.1 De jaarrekening 2012 laat een negatief resultaat van € 52.855 zien. 

De laatste betaling van de bruidsschat, á € 90.000 die bij de verzelfstandiging van het 
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schoolbestuur is bepaald, is in 2011 betaald. Het missen van deze inkomsten heeft niet tot 

een extra groot tekort geleid in 2012 t.o.v. 2011. De personeelslasten daarentegen wel 

(€ 3.008.000 tov begroot  € 2.930.000). Het resultaat wordt onttrokken aan de Algemene 

reserve, die een dalende lijn laat zien. 

 

1.2 De toename van het aantal leerlingen zal ook een stijging aan de batenkant laten zien. 

Daar deze minstens 5 maanden na de leerlingentelling (1 oktober) in gaat, zal daar een gat 

in de begroting van de OBSG ontstaan. Hierop doelt het bestuur op pagina 43 als hij 

schrijft: Wij zijn op het moment van het uitbrengen van dit jaarverslag in gesprek met 

de gemeente Leiderdorp voor het verkrijgen van aanvullende vergoedingen die gerelateerd 

zijn aan de extra leerlingen, de uitkomst hiervan is nog onzeker. 

Het college is van mening dat de gemeente hierin geen rol speelt. Omdat het Rijk het 

onderwijs bekostigt, ligt het voor de hand dat de OBSG, als zij dit gat niet uit de reserve 

kan dekken, hiervoor gaat schatkistbankieren bij het Ministerie. 

 

1.3 Tot op heden zijn pogingen om een extra BRINnummer aan te vragen bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie op niets uitgelopen. 

De OBSG had gehoopt dat een extra BRINnummer financieel soelaas zou bieden. De 

stichtingsprognose voorziet echter op de lange termijn onvoldoende leerlingen voor de 

‘verzelfstandiging’ de Prins Willem Alexanderschool. Een nieuwe poging om een extra 

BRINnummer aan te vragen op basis van de teldatum 1 oktober 2013 zal nog worden 

ondernomen, maar een snelle berekening door prognosemaker Pronexus geeft de OBSG 

weinig kans. 

 

5 Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen raakvlak met het milieubeleid van de gemeente Leiderdorp. 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan het voorstel zijn geen kosten verbonden. De Stichting OBSG wordt vanuit het Rijk 

bekostigd. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie en voor 

groot onderhoud van de schoolgebouwen en voor het faciliteren van bewegingsonderwijs. 

8 Evaluatie 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Jaarrekening 2012 Stichting OBSG 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 22-10-2013 

Onderwerp:  Verordening elektronisch 

bekendmaken Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders, nr.; 2013i01503 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 139 en 149 van de Gemeentewet,   

artikel 2:14 en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en  

de Wet elektronische bekendmaking, het besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 

decentrale overheden, de regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 

decentrale overheden ( Stb 2008, 511, 553, Stcrt  2008, 248 );  

overwegende, dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor  

de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en de elektronische 

bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht ;   

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de navolgende 

 

Verordening Elektronische Bekendmaking Leiderdorp 2014 

 

Artikel  1  Gemeenteblad Leiderdorp     

1.  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit.  

2.  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van    

     burgemeester en wethouders te bepalen internetadres. 

3.  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

 

Artikel  2  Vorm e-Gemeenteblad 

1. Het elektronisch gemeenteblad bevat de aanduiding:  

    Gemeenteblad Leiderdorp, het beeldmerk van de gemeente, de datum van    

    publicatie en een nummer. 
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2. Elke bekendmaking wordt in een afzonderlijk aflevering van het Gemeenteblad Leiderdorp   

    Opgenomen, met vermelding van het bestuursorgaan dat de voorschriften heeft vastgesteld. 

3. Het Gemeenteblad Leiderdorp wordt als volgt aangehaald: Gemeenteblad  

    Leiderdorp, dag in cijfers, maand voluit, jaar in cijfers, nummer in cijfers.    

 

Artikel 3  Bekendmaking in e-Gemeenteblad 

1. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en besluiten    

    die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische  

    gemeenteblad. 

2. De in het eerste lid genoemde besluiten, worden in hun geheel opgenomen in het  

    elektronische gemeenteblad. 

3. Indien omvang of complexiteit volgens burgemeester en wethouders gehele opname van  

    het besluit in de weg staan, kan in afwijking van het tweede lid worden volstaan met     

    opname van de zakelijke (samenvatting van de) inhoud van een besluit in het elektronisch 

gemeenteblad enter inzagelegging van het gehele besluit op een door burgemeester en wethouders te 

bepalen plaats. 

 

Artikel 4  Uitzondering op e-bekendmakingsplicht 

Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing op:  

   a. besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening of  

       andere bijzondere wetgeving waarin voorschriften zijn opgenomen over elektronische  

       bekendmaking van besluiten, 

  b.  door de burgemeester gegeven algemeen verbindende voorschriften op grond van  

       artikel 176 van de Gemeentewet, die ter handhaving van de openbare orde of ter   

       beperking van gevaar nodig zijn. 

 

Artikel 5  Afschriften 

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de bekendmaking van een besluit in het 

Gemeenteblad Leiderdorp. De Legesverordening en de bijbehorende Tarieventabel is hierop van 

toepassing. 

 

Artikel 6  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 31 december  2013. 

  

Artikel 7  Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als:   

Verordening elektronische bekendmaking Leiderdorp 2014. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 11 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 

Met een aantal tekstuele aanpassingen van de VVD kan de Verordening in deze vorm 

naar de raad van25 november as. 

 

Toezeggingen college voor de raad van 25 november as. 

• Tekstuele aanpassingen VVD in stuk verwerken. 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 22-10-2013 

Onderwerp:  Verordening elektronisch  

bekendmaken Leiderdorp 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 vaststellen  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht om het in werking 

treden van verordeningen bekend te maken in het elektronische gemeenteblad.   

1.b Voorgeschiedenis 

 1.  Aanleiding elektronisch bekendmaken  

 Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de 

bekendmakings artikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn 

gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende 

voorschriften en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken.  

Op 28 juni 2012 is door het Rijk de datum vastgesteld waarop gemeenten verplicht zijn om  

algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken. Dat is vanaf 1 januari 

2014.  

Het elektronisch bekendmaken is een voorwaarde voor de inwerkingtreding van 

regelgeving. Vanaf 1 januari 2014 wordt de bekendmaking van algemeen verbindende 

voorschriften in een elektronisch gemeenteblad verplicht. De voorgeschreven papieren 

bekendmaking  vervalt daarmee als vereiste voor het inwerkingtreden van verordeningen.  

Meer informatie over de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen 

verbindende voorschriften per 1 januari 2014 is opgenomen in de circulaire van de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juni 2013, kenmerk 2012-

0000753713 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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 De verordening en de implementatie van het  e-bekendmaken is voorbereid in 

samenwerking van Communicatie, ICT en Juridische zaken.   

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke verplichting.  

 

3 Argumenten 

3.1 In het overzicht hieronder is weergegeven welke soorten gemeentelijke officiële  

publicaties verplicht elektronisch bekend gemaakt moeten worden als voorwaarde voor de 

inwerkingtreding. 

 

Soort bekendmaking Verplicht vanaf 2014 

Algemeen verbindende voorschriften 
(verordeningen) 

Ja. In de Verordening e-
bekendmaken opgenomen, art. 3, lid 
1  

Andere besluiten van algemene strekking: 
aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.    

Mag, hoeft (nog) niet. Wel in de  
Verordening e-bekendmaken 
opgenomen, art.3, lid 1  

Aanvragen en geven van beschikkingen 
(vergunningen, handhavingsbesluiten, subsidies), 
voorbereidings- en behandelingsprocedures 

Nee, is nog niet verplicht, maar mag 
wel. Niet in de Verordening e-
bekendmaken opgenomen, omdat  
bij uitsluitend e-publiceren, 
verplichting op papier publiceren niet 
vervalt.   

Besluiten waarvoor een andere wijze van 
bekendmaking is voorgeschreven (zoals 
bestemmingsplannen, besluiten die volgens de 
openbare voorbereidingsprocedure worden 
genomen. 
 

Nee, een andere wijze van 
bekendmaken is wettelijk 
voorgeschreven.  
In de Verordening e-bekendmaken 
uitgezonderd van opname in e-
Gemeenteblad, art. 4. 
 

Overige informatie (openingstijden van het 
gemeentehuis, informatie over evenementen/ 
activiteiten, of agenda’s van raadsvergaderingen) 

Nee, is niet verplicht, maar mag wel. 
Niet in de Verordening  e-
bekendmaken opgenomen. Zou 
niets toevoegen aan de bestaande 
informatie verstrekking via de 
gemeente website. 

 

Naast het bekendmaken in het elektronisch Gemeenteblad, kunnen de bekendgemaakte verordeningen 

in papieren vorm worden ingezien in het Gemeentehuis, of kan op verzoek een papieren afschrift worden 

verstrekt. 

 

3.2  Technische realisatie e-bekendmaken.   

Op dit moment is een beproefde standaardvoorziening beschikbaar. Dat is de 

Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). Via deze voorziening 
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kunnen decentrale overheden ( gemeenten, provincies en waterschappen) hun 

bekendmakingen volledig rechtsgeldig, conform de technische eisen en beveiligingseisen 

die beschreven zijn in de Bekendmakingsregeling, publiceren.  

De GVOP wordt via de werkmaatschappij KOOP van het Ministerie van BZK aangeboden.  

( Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties ) 

 

3.3  Licentie GVOP/KOOP  

De GVOP werkt met een licentiemodel. De kosten per jaar staan hieronder in de tabel. 

Deelnemende partijen committeren zich aan een overeenkomst die doorloopt tot en met 

2016. De kosten nemen af naarmate meer overheden aansluiten; de kosten kunnen niet 

toenemen.  

De gebruikersraad (dat is een gebruikersoverleg) bepaalt voor een belangrijk deel welke 

functionaliteit in de GVOP in welke vorm zal worden doorontwikkeld. Alle overheden die 

een licentie voor de GVOP afnemen, mogen zitting nemen in de gebruikersraad. 

 

Het overzicht bevat de nieuwe licentiekosten die sinds juli 2013 gelden. Door het 

aansluiten van een toenemend aantal gemeenten dalen de licentiekosten. Het overzicht 

toont dat dit voor Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude voordeliger uitpakt. 

Gemeente 
# Inwoners 

1-1-2012 

licentie 

oud 

licentie 

nieuw, juli 

2013 

verschil 

Leiden 119.747 € 25.000 € 25.000    € 0 

Leiderdorp    26.692 € 15.000    €  6.000 -€ 9.000

Oegstgeest    23.156 € 15.000    € 6.000 -€ 9.000

Zoeterwoude      8.125 € 5.000    € 2.000 -€ 3.000

 

Toelichting Verordenings bepalingen  

 

Op grond van artikel 139 Gemeentewet kunnen algemeen verbindende voorschriften 

( verordeningen, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels) elektronisch bekendgemaakt 

worden in een elektronisch gemeenteblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en 

beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld 

waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen. 

Op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de andere besluiten 

van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden 

bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het gemeenteblad 
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zijn. Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch 

gemeenteblad worden bekendgemaakt. ( art. 3, lid 1 ) 

 

Het e-bekendmaken als voorwaarde voor inwerkingtreden geldt uitsluitend voor besluiten 

met een algemene strekking 

Het e-publiceren is niet van toepassing op aanvragen, behandelingsprocedures van 

aanvragen en beschikkingen. Dat is een volgende fase in de e- dienstverlening van het 

rechtsverkeer  tussen bestuursorgaan en aanvrager. Die fase, het volledig elektronische 

doen van een aanvraag en het nemen van beschikkingen vereist nog wettelijke 

voorschriften om de positie van aanvrager of aangeschrevene, en van het behandelende 

en beschikkende bestuursorgaan in het rechtsverkeer te borgen. De Algemene wet 

bestuursrecht geeft    dwingende regels voor behandeling van aanvragen en het verkrijgen 

van rechtskracht van beschikkingen. Nu geldt voor het berichtenverkeer tussen 

bestuursorgaan en burger dat uitsluitend elektronisch gehandeld kan worden als de burger 

daarmee  instemt of het  wettelijk is voorgeschreven. Bovendien gelden bij de 

voorbereiding en het nemen van beschikkingen strikte termijnen die niet gehinderd moeten 

worden door verwarring over wel of  niet gebruiken van elektronisch berichten verkeer. 

Door de Algemene wet bestuursrecht  te volgen wordt de positie van de burger en de 

gemeente op dit moment met voldoende  rechtszekerheid bepaald.   

 

In de verordening is ervoor gekozen de bekend te maken besluiten in hun geheel op te 

nemen in het Gemeenteblad. ( art. 3, lid 2 ) 

Daarmee wordt voorkomen dat naast de uitgifte van het Gemeenteblad ook gezorgd moet 

worden voor een systeem van ter inzage leggen. Dat is wel nodig wanneer in het 

Gemeenteblad alleen een samenvatting van het besluit opgenomen zou worden.  

 

Indien omvang of complexiteit  gehele opname van  het besluit in de weg staan, kunnen 

burgemeester en wethouders volstaan met opname van de zakelijke inhoud van een 

besluit in het elektronisch gemeenteblad en ter inzagelegging van het gehele besluit op 

een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats. ( art. 3, lid 3 )  

 

Uitzonderingen op de e-bekenmakingsplicht zijn opgenomen is art. 4. Het gaat om in 

bijzondere wetten voorgeschreven afzonderlijke bekendmakingsverplichtingen. Ook de  
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noodverordeningen van de burgemeester worden op een door de burgemeester te 

bepalen wijze bekend gemaakt.    

 

De vastgestelde en bekend gemaakte  algemeen verbindende voorschriften worden op het  

moment van bekendmaken in het Gemeenteblad tevens opgenomen in de Centrale  

Voorziening Decentrale Regelgeving. ( CVDR/ Overheid.nl ) 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
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5 Duurzaamheid 

Het bekendmaken van verordeningen via de papieren media kan vervallen. In Gemeente 
aan Huis is in het kort aan te geven welke e-Gemeentebladen zijn verschenen en waar ze 
zijn te raadplegen.   
 

6 Communicatie en participatie 

Inwoners, bedrijven en instellingen wijzen op en stimuleren abonnee te worden van elektronische 
gemeentebladen via Gemeente aan huis, website, twitter, facebook, LeiderdorpMail.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Dekking uit budget Voorlichting.  

 

 

8 Evaluatie 

Geen. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 2013i01505 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 7, boekjaar 

2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 29 oktober 2013; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 



nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
1.087         -1.087 0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
595            595-            0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
0 0

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
0 15-              -15

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
-62 -62

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
17 17

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
18 25 0 -49 -6

nr. P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 alg.dek. res.best. saldo voorz. I/S
148 -148 0 -148

tot. 18 173 -62 1.633 -15 -1.814 -67 -148
voordeel

Hiermee komt het voorlopige saldo voor 2013 op€ 35.035 nadelig

4 I
Correctie GIG juni 2013
Conform raadsbesluit is de GIG juni 2013 verwerkt in de exploitatie. Per abuis is rente gerekend over de voorziening die eerder getroffen is voor het de
Meas en Hoek Merelstraat. Omdat alleen rente gerekend wordt over de projecten waarvoor een voorziening is getroffen die betrekking hebben op de 
W4 en als zodanig zijn onttrokken uit de reserve W4 is dit niet terecht en wordt dit met deze boeking gecorrigeerd. Het leidt tot een klein voordeel op 
de exploitatiebegroitng van Leiderdorp.

toelichting bij begrotingswijziging 7

In begrotingswijziging 7 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een positief effect op de exploitatie. Het verwacht 
saldo van 2013 komt hiermee € 35.035 nadelig.

Positieve bedragen: meer lasten -- minder opbrengsten -- nadelig
Negatieve bedragen: minder lasten -- meer opbrengsten -- voordelig

2

3
GIG december 2012
Conform raadsbesluit GIG december 2012 wordt het budget voor Civieltechnische begeleiding Rijk 2013 en 2014 vanuit de W4 reserve overgeheveld 
naar de Reserve Egalisatie exploitaitelasten

Afsluiten Zwembadlocatie
Conform Gig juni 2013 wordt de zwembadlokatie afgesloten in 2013 en het resutlaat verwerkt in de reserve. De Gig zoals besloten is door uw in juni 
2013 is reeds verwerkt maar deze boeking is per abuis niet meegenomen in deze verwerking. Het heeft geen invloed op het exploitatieresultaat in 
2013.

1

8
Speelruimteplan 2013i01222
Conform raadsbesluit wordt het benodigde budget voor de komende jaren voor het speelruimteplan onttrokken uit de reserve Zorg, welzijn, jeugd en 
onderwijs en gestort in de voorziening Sport & Spel.

I 

I

I

5 I
Afwikkeling BWS subsidie 2012
Vanuit Holland Rijnland is een verrekening ontvangen van BWS-gelden (Besluit Woninggebonden Subsidies). Jaarlijks wordt aan de hand van de 
prognoses bekeken of er een uitkering van BWS -gelden plaatsvindt.

I 
Afsluiten Molencaroussel
Conform Gig juni 2013 wordt de Morencaroussel afgesloten in 2013 en het resutlaat verwerkt in de reserve. De Gig zoals besloten is door uw in juni 
2013 is reeds verwerkt maar deze boeking is per abuis niet meegenomen in deze verwerking. Het heeft geen invloed op het exploitatieresultaat van 
Leiderdorp in 2013.

6 I
Economische agenda Leidse regio
Voor de uitvoering van de Economische agenda Leidse regio is structureel budget nodig. Voor 2014 is de gemeentelijke bijdrage €16.500. Aangezien 
de besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden, was het niet mogelijk om eerder een inschatting te maken van de gemeentelijke bijdrage. 
Voorgesteld wordt om voor 2014 uit de terugontvangen BWS subsidie het benodigde bedrag over te hevelen. De bijdrage voor 2015 e.v. worden bij 
de kadernota 2015 aangevraagd.

7 I
Herrekening uren afdeling projecten
De inschatting van de uren voor projecten is in juni 2012 gemaakt voor 2013. Met deze begrotingswijziging worden de uren naar de geüpdatete  
planning van 2013 gecorrigeerd.



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs
PROG 1A Lokale gezondheidszorg 539            -                 539            
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.279         -                 4.279         
PROG 1C  Jeugdbeleid 806            -                 806            
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.159         -                 1.159         
PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 571            -                 571            
PROG 1F Onderwijshuisvesting 2.319         -                 2.319         
Saldo 9.672         -                 9.672         

Progr 2 Werk en Inkomen
PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 2.087         -                 2.087         
PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 452            -                 452            
PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 41              -                 41              
Saldo 2.580         -                 2.580         

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport
PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.144         -                 1.144         
PROG 3B  Sport 1.716         18              1.733         7

Saldo 2.860         18              2.877         

Progr 4 Beheer openbare ruimte
PROG 4A  Verkeer en vervoer 4.538         1                4.539         7

PROG 4B  Water 495            -                 495            
PROG 4C Groen beleid en regio 65              24              89              7

PROG 4D Openbaar groen 2.158         -                 2.158         
PROG 4E  Speelplaatsen 111            148            259            8

PROG 4F  Riolering 311-            -                 311-            
PROG 4G  Reiniging 149-            -                 149-            
Saldo 6.906         173            7.079         

Progr 5 Ruimtelijk beleid
PROG 5A  Ruimtelijke ordening 563            -                 563            
PROG 5B  Woonbeleid 150            62-              88              5

PROG 5C  Economische zaken 66              -                 66              
PROG 5D  Milieu 516            -                 516            
Saldo 1.295         62-              1.233         

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid
PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.521         -                 1.521         
PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 8.947         1                8.948         7

PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 374            -                 374            
PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.389         1-                1.388         7

Saldo 12.231       0                12.231       

Progr 7 Grondontwikkeling
PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 125            49-              76              7

PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 12              -                 12              7

PROG 7C  Grondontwikkeling W4 652-            1.682         1.030         1/2/4/7

Saldo 515-            1.633         1.119         

Algemene dekkingsmiddelen
Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.050-         -                 7.050-         
Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 22.213-       -                 22.213-       
Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 55              -                 55              
Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 272-            -                 272-            
Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.663-         15-              1.678-         4

Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                
Saldo 31.142-       15-              31.158-       

Toelichting
Overzicht per programma

bedragen x € 1.000
2013

voor wijz.
wijz.

2013 
na wijz.



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve 1.336 -605 731 0 731

8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.824 -208 1.616 0 1.616
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 1.195 -1.108 87 0 87

Totaal 4.355 -1.922 2.434 0 2.434

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0

8297102 Egalisatiereserve riolering 2.439 176 2.615 0 2.615

8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.856 -60 2.795 0 2.795
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 5.295 116 5.410 0 5.410

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur 43 -9 34 0 34

8297203 Sociale woningbouw 180 -76 104 0 104

8297204 Rekenkamer 45 0 45 0 45

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.500 -4 1.496 -148 1.348 8

8297206 Voormalig personeel 446 -166 280 0 280

8297209 Jaarafsluiting 530 -380 150 17 166 6

8297210 Sociaal Beleid 750 -344 406 0 406

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.067 224 9.291 50 9.341 3

8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.710 184 5.894 0 5.894

8297213 Regionalisering 330 -270 59 0 59

8297214 Informatiebeleidsplan 114 45 159 0 159

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 600 700 1.300 0 1.300

8297216 Bestemmingsreserve W4 11.911 123 12.034 -1.732 10.302 1/2/3

8297218 Implementatie 3D transities 141 -86 55 0 55

8297244 Behoedzaamheidsreserve 0 174 174 0 174
8297217 Resultaat na bestemming 0 -2.091 -2.091 0 -2.091

Totaal 31.367 -1.978 29.389 -1.814 27.575

Totaal reserves 41.016 -3.784 37.233 -1.814 35.419

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 538 105 643 0 643

8298002 Wachtgeld wethouders 220 -88 132 0 132
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 767 17 784 0 784

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298101 Waterwegen 1.546 -101 1.445 0 1.445

8298102 Infrastructuur 1.992 65 2.057 0 2.057

8298103 Sport & Spel 607 -77 530 148 678 8

8298104 Gemeentelijke gebouwen 2.835 129 2.964 0 2.964

Totaal 6.980 17 6.997 148 7.145

Totaal voorzieningen 7.747 34 7.780 148 7.928

Totaal reserves en voorzieningen 48.763 -3.750 45.013 -1.666 43.347

volg
 nr.

saldo
1 jan 2013

verwacht saldo 
31/12/2013 voor 

wijziging

verwacht saldo 
31/12/2013

na wijziging

mutaties 
2013

voor bw 7

Begr. 
Wijz.7



Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

voor 
begr.wijz. begr.wijz.

na
begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.672                  -                          9.672                  
Progr 2 Werk en Inkomen 2.580                  -                          2.580                  
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.860                  18                       2.877                  
Progr 4 Beheer openbare ruimte 6.906                  173                     7.079                  
Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.295                  62-                       1.233                  
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.231                0                         12.231                
Progr 7 Grondontwikkeling 515-                     1.633                  1.119                  
Algemene dekkingsmiddelen 31.142-                15-                       31.158-                
resultaat voor  reserves 3.886                  1.747                  5.633                  
resultaatbestemming 3.784-                  1.814-                  5.598-                  
resultaat 102-                     67                       35-                       
Totaal begroting 0-                         0                         0                         

Voorlopig resultaat 35.035-            
nadelig voordelig nadelig

2013 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 11 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 

De commissie heeft moeite met het overhevelen van BWS subsidie gelden naar de 

Economische agenda Leidse regio. Een deel van de commissie meent dat deze gelden 

moeten terugvloeien naar de reserve sociale woningbouw. Andere commissieleden 

menen dat de gelden naar de algemene reserves moet gaan. De raad neemt op 25 

november as. een besluit. 
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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 29-10-2013 

Onderwerp:  begrotingswijziging 7, boekjaar 

2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 7, boekjaar 2013  

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2012 is de primitieve begroting 2013-2016 vastgesteld door de raad. 

Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 

vaststelling. Met deze zevende begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 

voor de jaren 2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze 

begrotingswijziging zijn: 

- verwerking en correctie Gig; 

- verwerking afwikkeling BSW subsidie 2012; 

- verwerking gemeente bijdrage Economische agenda Leidse regio; 

- verwerking uren afdeling projecten; 

- verwerking speelruimteplan 2013i01222 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2013-2016 is in november 2012 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 
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3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2013 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor 2013: 
 

Jaar Saldo na begr.wijz 6 Mutatie begr.wijz 7 Saldo na begr.wijz 7 

 
2013 

 
€ 102.011 nadelig € 66.976 voordelig € 35.035 nadelig. 

 
In eerdere begrotingswijzigingen van 2013 werd hier ook het resultaat voor het 

meerjarenbeeld aangegeven. Op dit moment wordt de begroting 2014-2017 opgesteld, 

vandaar dat u nu alleen het resultaat voor 2013 aantreft. 

 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:  2013i01560 raadsbesluit 

      2013i01568 Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 

 



Pagina 1 van 1 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2013I01552  Agendapunt 11 

 2013 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 22-10-2013 

Onderwerp:  Voortgangsrapportage 

GIG2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 22-10-2013, nr. 2013i01551; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 12 november 2013; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Voortgangsrapportage GIG 2013 (16-10-2013) vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten. 

2. De projecten van het uitvoeringsplan IVVP 2012 in de GIG op te nemen bij de categorie 
‘Overige investeringsprojecten’. 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 12 november  2013 
Raadsvergadering                          :  25 november 2013 

Voortgangsrapportage GIG 2013 

VVD en BBL hebben technische gesteld, die zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

De Voortgangsrapportage GIG 2013 geeft inzicht in de (financiële) voortgang van de 

projecten ten opzichte van de GIG 2013. De raad neemt hierover op 25 november een 

besluit. 
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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 22-10-2013 

Onderwerp:  Voortgangsrapportage GIG 

2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Voortgangsrapportage GIG 2013 (16-10-2013) vast te stellen als financieel kader 
voor de ruimtelijke projecten. 

2. De projecten van het uitvoeringsplan IVVP 2012 in de GIG op te nemen bij de categorie 
‘Overige investeringsprojecten’. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, 
de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt twee maal per jaar 
geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in 
de GIG en eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. 
De voorliggende rapportage (Voortgangsrapportage GIG 2013, zie bijlage 1) geeft inzicht 
in de (financiële) voortgang van de projecten ten opzichte van de GIG 2013 (een indicatie 
ter informatie). 

 
1.b Voorgeschiedenis 

In de raad van 17 december 2012 is de Voortgangsrapportage GIG 2012 vastgesteld. 
De aanpassing van alle grondexploitaties heeft in het voorjaar van 2013 plaatsgevonden. 
De raad heeft op 10 juni 2013 de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (rapportage 
GIG 2013 d.d. 1 mei 2013) en daarmee de herziening per 01/01/13 van de 
grondexploitaties vastgesteld. 
 
1.c Samenhang beleidsvelden 

Grondbeleid en Ruimtelijke ordening 

 

2 Beoogd effect 

Met de Voortgangsrapportage GIG 2013 wordt geïnformeerd over de geprognosticeerde 
financiële stand van zaken. Vanaf de GIG 2014 worden ook de projecten van het 
uitvoeringsplan IVVP 2012 opgenomen. 
 

3 Argumenten 

1.1 De Voortgangsrapportage GIG 2013 geeft inzicht in de huidige stand van zaken 
De huidige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsrapportages door de individuele 
projectleiders (september). De aangeleverde stukken zijn financieel op hoofdlijnen getoetst 
door de planeconoom waar mogelijk en wenselijk. 
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2.1 Het beschikbare krediet voor het uitvoeringsplan IVVP 2012 is een aanzienlijk bedrag, 
wat goed bewaakt en beheerst dient te worden 
De projecten van het IVVP lenen zich goed om in de systematiek van de GIG te worden 
opgenomen, waardoor periodiek budgetbewaking en sturing mogelijk is. De categorie 
waarin de projecten het beste passen is de categorie ‘Overige investeringsprojecten’. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De geprognosticeerde mutaties zijn bepaald op basis van de huidige inzichten.  
Het is aannemelijk dat een aantal uitgangspunten, zoals nu zijn aangenomen, gedurende 
de exploitatieperiode wijzigen. 
In de Voortgangsrapportage GIG 2013 zijn de mutaties > € 25.000,- weergegeven. De 
kleinere mutatie (€ 8.623,-, voordelig) bij het project Zwembadlocatie is wel opgenomen 
aangezien deze mutatie van belang was aangezien het project in de raad van 14 oktober 
is afgesloten. 
Andere kleinere mutaties hebben vooralsnog geen effect op het totale resultaat van de 
GIG. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de Collegebehandeling is de bijlage vertrouwelijk behandeld. Bij de raadsbehandeling 
wordt deze bijlage openbaar. 
De projecten binnen de GIG hebben een eigen communicatie- en participatietraject. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In het voorjaar van 2014 zal weer een actualisatie van de Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie (GIG) plaatsvinden waarin alle mutaties definitief zullen worden verwerkt. 
Dan wordt de raad ook gevraagd om de gewijzigde resultaten van de grondexploitaties en 
investeringskredieten vast te stellen. 

 

8 Evaluatie 

Dit voorstel betreft de evaluatie van de GIG 2013. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Voortgangsrapportage GIG 2013, d.d. 16-10-2013 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

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

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

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

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

Wassenaar Eind  2013  

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

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

Zilverentant 131018 brief in ris 
 
 
3

e
 kw 2013 

Ja 

27 aug 2012 
Csie BM 

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

 

28 aug 2012 
Csie 
Ruimte/raad 
23 sept. 
2013 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

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

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

 

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

Maat periodiek  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/18-oktober-2013/18-oktober-2013/
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB uitkeringen 
naar raad. 
 
Resultaten worden tzt met raad gedeeld via brief. 
 

Maat 11 nov 2013  
 
131111 college 
geeft aan dat brief 
onderweg is. 

 

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

College zal de evaluatie van de pilot 
keukentafelgesprekken delen met de raad.  
 
Pilot loopt op koers. Resultaten worden in oktober 
in een evaluatie vastgelegd. In de csie 
vergadering van november kan deze indien 
gewenst worden besproken 130912. 
 

Wassenaar oktober 2013  
 
131111 college 
geeft aan hier  
schriftelijke op terug 
te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 mrt  2013 
Csie BM 

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

Driessen Na vaststelling 
B&W juni, tk nr 
raad: 131015 
regiovisie in ris 
geplaatst 
 
 
4e kwartaal. 
 

Ja 

27 mei csie 
BM 

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

Driessen jaarlijks  

8 juli 2013 
raad 

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

Van der 
Eng/Zilveren
tant 

Brief van college in 
RIS geplaatst 31 
oktober 2013 

Ja 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Regionieuws--Holland-Rijnland/15-oktober-2013/15-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Regionieuws--Holland-Rijnland/15-oktober-2013/15-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Regionieuws--Holland-Rijnland/15-oktober-2013/15-oktober-2013/
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

8 juli 2013 
Raad 

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

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

Ja 

23 sept. 
2013 raad  

Nota van uitgangspunten Ruimtelijke 
structuurvisie 

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

Wassenaar   

23 sept. 
2013 raad 

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

Wassenaar   

1 okt. 2013 
Csie Ruimte 

IVVP Onderzoek matrixborden binnen een 
kwartaal 

Wassenaar 4
e
 kwartaal 2013  

30 sept. 
2013 csie 
BM/raad 14 
okt 2013 

Kaderstelling subsidies Commissie nodigt bibliotheek uit voor 
presentatieavond 

Griffie 27 nov. 2013 Ja 

14 okt. 2013  Verordening cliëntenparticipatie Aanvullende vraag BBL: waarom is gekozen 
voor een aantal van maximaal 16 leden in de 
adviesraad? De wethouder heeft geantwoord 
dat hij ervan uit gaat dat dit aantal voldoende 
is en dat hij het de raad zal laten weten als 
het anders is. 

Maat   

7 nov 2013 Sterrentuin College komt met nadere info over exploitatie 
verbetering Sterrentuin 

Zilverentant 16 december 2013  

7 nov 2013 Vandalismewijzer College komt hier op terug Driessen 16 december 2013  

7 nov 2013 Willem de Zwijgerlaan College komt met nadere info over de 
externe veiligheid Willem de Zwijgerlaan 

Wassenaar 16 december 2013  
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11 nov 2013 PCSV  Het college zegt toe schriftelijke terug te 
komen op de kwaliteitsimpuls en op de vraag 
over wat de Hoftuijn (meer) oplevert. 

Zilverentant 2 december 2013  

Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 nov 2013 Biomassagebruik Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Buurtgroen zelf doen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Donatie voedselbank Aangehouden    

7 nov 2013 Kringloop bouwmaterialen Overgenomen door college  Maat  

7 nov 2013 Vlinders en bijen Aangenomen 10:9  Maat  

7 nov 2013 Huisvuil Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Blikvangers Ingetrokken  - - - 

14 okt 2013 Oude Rijnzone Aangenomen  (12:7)  Zilverentant  

14 okt 2013 Voorhoflaan Aangenomen  (16:3)    

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college  Maat  

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid Aangenomen in raad 131014 (10:9) 
In raad 130923 8:8 opnieuw in stemming in raad 
131014 

 Wassenaar  

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3  Wassenaar  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Maat  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00
LAB071%20Ambitiedocument
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
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18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

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

Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Aangehouden  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

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

Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

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

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

- - 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

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

 Maat ja 

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

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders Verworpen - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

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

Maat ja 

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

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

Zilverentant  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 

Brief 130909  Wassenaar Ja 
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scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

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

Brief 130909  Wassenaar Ja 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja 

 
 
 
 
 
 
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 25 november 2013 

 
  

1. Uitkomsten Benchmark Wmo 2013, brief van het college 30 september 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Regiotaxi Management Rapportage 1e halfjaar 2013 Holland Rijnland 

Voor kennisgeving aannemen 
 

3. Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leiderdorp Zuid-West, d.d. oktober 
2013 
Betrekken bij besluitvorming 

 
4. Parkeersituatie Cor Gordijnsingel, toezegging brief van het college              

18 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Benoeming algemeen directeur van de OBSG Leiderdorp, brief van het 

college d.d. 22 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
6. Septembercirculaire 2013 doorrekening, brief van het college d.d.                

22 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
7. Wmo Uitkomsten Klantonderzoek Wmo Mantelzorgers brief van het college 

d.d. 18 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. Welstandjaarverslag 2012 toelichting en Jaarverslag Dorp, Stad & Land 

Leiderdorp 2012, brief van het college d.d. 16 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
9. Beheersmaatregel garantstellingen toezegging, brief van het college d.d. 29 

oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
10. Evaluatie economisch beleidsplan 2004-2008 en kaders Economisch beleid, 

brief van het college d.d. 30 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
11. LAB071 toelichting bij aanvraag aanvullend krediet voor plankosten, brief 

gemeente Leiden d.d. 29 oktober 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
12. Brittenstein Nieuwbouw,  brief Klankbordgroep Brittenstein d.d. 1 november 

2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
13. Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012, brief d.d. 21 mei 

2013 
Voor kennisgeving aannemen 



14. Rekenkamer betreft stand van zaken uitwerking aanbevelingen 
rekenkamerrapporten inclusief bijlage, brief aan college d.d. 10 september 
2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
15. Brittenstein stand van zaken met betrekking tot het project Brittenstein, 

brief college d.d. 7 november 2013 
Voor kennisgeving aannemen 

 
16. Jaarrekening 2012 en het jaarverslag, brief van de Provincie Zuid-Holland 

d.d. 8 november 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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