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Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 1 algemeen FTE beleid 

Vraag: 
Hoeveel FTE heeft elk beleidsterrein ter beschikking. Het gaat ons om beleidsmedewerkers, 
we snappen dat uitvoering soms vele FTE’s met zich meebrengt (vb. gemeentewerken). 
 
Antwoord: 
Om uw vraag te kunnen beantwoorden allereerst het navolgende. Een gemeente van de 

omvang van Leiderdorp heeft op de veelheid van onderscheiden  gemeentelijke 

beleidsvelden  geen fulltime beleidsmedewerkers. Er is daarentegen in alle gevallen een 

combinatie van verschillende beleidsvelden in het takenpakket van een beleidsmedewerker, 

of wel een combinatie van beleidsontwikkelende en beleidsuitvoerende taken. Ook is een 

combinatie met projectmatige werkzaamheden aan de orde. Een uitsplitsing van werkinzet 

per FTE  naar de onderscheiden beleidsvelden geeft een detaillering die slechts een 

momentopname is en weinig bijdraagt aan het gevraagde inzicht op hoofdlijnen. 

Uw vraag is in dit licht beschouwd dan ook opgevat als een vraag hoeveel ambtelijke 

beleidsinzet op welke gemeentelijke domeinen wordt ingezet. Immers inzet fluctueert jaarlijks 

en dit maakt de huidige functiecombinaties ook mogelijk. In de onderstaande tabel ziet u een 

uitsplitsing naar aandachtsvelden.  

 

  Aantal Fte´s per beleidsterrein 

Afdeling Beleidsterrein aantal fte 

Concernzaken Contramalfunctie 2,42 

  Communicatie 2,89 

  veilgheid 2 

  Directieadviseur 0,89 

      

Gemeentewerken Wijkregisseur 1 

  Gebouwenbeheer (beheermedewerker) 1 

      

Beleid Ruimte 10,22 

  Maatschappij 8,36 

  Projecten/planeconoom 3 

  Regio 1 

      

Gemeentewinkel Applicatiebeheer basisregistraties 2,2 

  
Burgerzaken, zorg, belasting, vergunning 
en handhaving 3,3 

      

  Totaal aantal fte 38,28 

 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 2 7 reinigingstarieven 

Vraag: 
Wanneer verwacht het college duidelijk te hebben of, en zo ja, wanneer de reinigingstariven 
naar beneden kunnen. 
 



Antwoord: Het nieuwe verwerkingscontract voor GFT-afval gaat in op 1 januari 2014. Pas 
dan is te zien welke invloed de nieuwe verwerkingstarieven hebben op de 
afvalstoffenheffing. De verwachting is echter dat een werkelijke verlaging van de 
afvalstoffenheffing pas kan plaatsvinden wanneer het nieuwe verwerkingscontract voor rest- 
en grofafval ingaat (1 januari 2016), omdat hier naar verwachting het grootste voordeel 
behaald zal worden. 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 3 10 Sociale dienst 

Vraag:  
Hoe groot is het risico op een naheffing bij de sociale dienst? 
 
Antwoord:  
Op grond van artikel 7, lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst is overeengekomen dat 
jaarlijks een nacalculatie plaats vindt van de werkelijke uitvoeringskosten. Bij meer dan 2% 
afwijking in het voordeel en/of nadeel van een van de partijen vindt verrekening plaats. Via 
de maandelijkse rapportages monitoren wij de ontwikkeling van de uitgaven. Als gevolg van 
de oplopende werkloosheid neemt het aantal werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie 
in Leiden – verstrekking van uitkeringen, begeleiding, controle en re-integratie – toe. Het is 
op dit moment echter nog te vroeg om te zeggen of het beschikbare budget toereikend is om 
deze groei op te vangen en of de 2%-marge daarbij zal worden overschreden.  
 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 4 11 301.buurtsportcoach 

Vraag: 
Bereikt de buurtsportcoach inderdaad ALLE basisschoolkinderen voor de praktische 
uitvoering van extra beweging(sonderwijs) zoals D66 de motie bedoeld heeft? Het bereiken 
van een doelgroep die al wel voldoende beweegt, is voor ons niet voldoende: het gaat erom 
dat juist die groep die NIET beweegt (niet buitenspeelt, maar binnen voor een beeldscherm 
zit) bereikt wordt.  
Hoe gaat de buurtsportcoach dit doel (preventieve gezondheidszorg en speerpunt in het 
kabinetsbeleid) bereiken? 
 
Antwoord:  
Wij beschouwen de buurtsportcoach niet als instrument om alle kinderen te bereiken, maar 
juist als effectief middel om het sporten en bewegen te stimuleren van kinderen die dit van 
huis uit niet gewend zijn. Op school volgen alle kinderen de lessen bewegingsonderwijs. 
Veel kinderen sporten en bewegen daarnaast in hun vrije tijd. Voor mensen met een lage 
sociaaleconomische status (SES) – en doorgaans dus een lager inkomen en lagere 
opleiding – geldt dit in veel mindere mate. Zij hebben meer dan gemiddeld te kampen met 
gezondheidsproblemen en leven ongezonder. Dit zie je terug in alle leeftijdscategorieën. De 
buurtsportcoach focust zich op het organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen uit 
gezinnen met een lagere SES en zoekt daarbij de samenwerking met buurtverenigingen in 
buurten en wijken waar deze gezinnen woonachtig zijn.  
 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 5 12 403. onderhoud Bloemerd 

Vraag; 
Leidt snoei eens in de 4 jaar niet tot achterstallig onderhoud wat op den duur duurder uitpakt 
en tot een lagere veiligheidbeleving? 
Zou het mogelijk zijn een deel van het groenonderhoud in de wijken en parken bij 
burgers/wijkvereningingen neer te leggen?  
 



Antwoord: 
Snoei eens in de 4 jaar betekent in de praktijk dat de Bloemerd opgedeeld wordt in 4 even 
grote delen in de vorm van oppervlakten beplanting. Door langs de randen van de paden de 
struiklaag ver genoeg te verwijderen (c.a. 2m1), zal er geen randsnoei meer hoeven plaats te 
vinden om overhangend groen op de paden te verwijderen. Jonge uitlopers in deze zone 
worden tegengehouden door het één keer per jaar uit te maaien. Juist door eens in de vier 
jaar op deze wijze te snoeien ontstaat er geen achterstallig onderhoud en blijft de 
veiligheidsbeleving gehandhaafd. Dit komt omdat er langs de paden geen locaties meer zijn 
waar niet langs gekeken kan worden. Komende winter hebben wij nog één fase te dunnen. 
Hierna vindt er alleen nog per snoeivak een beoordeling op dunning plaats. De aantallen zijn 
dan veel lager wat de kosten drukt. 
 
Het zou zeker mogelijk zijn om burgers en wijkverenigingen te betrekken in het onderhoud. 
Enerzijds zou dit een kostenbesparing op het wijkonderhoud met zich mee brengen, 
anderzijds zou dit tot een kostenstijging leiden van het toezicht en communicatie richting de 
burgers of wijkverenigingen. Per saldo verwachten wij hierdoor weinig besparing. Daarnaast 
moet indien de burgers of wijkverenigingen hun afspraken niet nakomen de  gemeente het 
achterstallig onderhoud wegwerken.  
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 6 30 601. Uitvoering drank- en horecawet 

Vraag: 
Welk beleid ligt ten grondslag aan de drank- en horecawet. Wat moeten we uitvoeren en 
hoeveel kost dat?  
De afspraak is dat voor nieuw beleid, oud beleid geschrapt wordt: welk beleid wordt hiervoor 
geschrapt? 
Tijdens de presentatieavond bleek dat we volgens de politiewet recht hebben op 1 wijkagent 
meer dan we op dit moment hebben (daar betalen we wel voor). Is het mogelijk om de 
handhaving van de drank- en horecawet uit te laten voeren door deze wijkagent? Zo nee, 
waarom niet?  
 
Antwoord:  
Vóór de drank- en horecawet op 1 januari 2013 inging, werd er in Leiderdorp al ingezet op 
hetgeen ook met de drank- en horecawet beoogd wordt: zoveel mogelijk voorkomen van 
gezondheidsschade door alcoholgebruik vooral bij jongeren, voorkomen van verstoringen 
van de openbare orde door alcoholgebruik en het terugbrengen van de administratieve 
lasten. Voor het eerste punt is er een regionale beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-
Holland Noord, om de gezondheid van jongeren te beschermen en  is er een regionale nota 
volksgezondheidsbeleid. Terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren wordt als 
speerpunt genoemd. In het lokale gezondheidsbeleid (vastgesteld 12 mei 2013) is dit ook als 
speerpunt geformuleerd. In de kadernota integraal veiligheidsbeleid is ingezet op jeugd en 
op terugdringen van schadelijk alcoholgebruik. Bovendien wordt met behulp van het 
jeugdoverleg steeds antwoorden gezocht op jeugdoverlast problematiek. Het goed inzetten 
van toezicht en handhaving, ook op de DHW moet ook verder worden uitgewerkt.  
Wat we moeten doen is inzetten op alcoholpreventie, dat doen we door 1. voorlichting, 
bewustwording en educatie (o.a. uitgewerkt in de nota lokaal gezondheidsbeleid); 2. 
Inrichting van de omgeving (nieuwe verordening per 1 januari 2014); 3. Regelgeving en 
handhaving (onder andere met behulp van de DHW); en 4. Signalering, advies en 
ondersteuning (o.a. uitgewerkt in de nota lokaal gezondheidsbeleid);. 
Een ander punt van uitvoering dat voortkomt uit de DHW is de verplichting voor het opstellen 
van een verordening op de paracommercie. 
In totaal is er voor alcoholpreventie voor 2013 € 32.000,- en voor 2014 en 2015 € 52.000,- 
opgenomen in de begroting. 
 



De afspraak is dat voor nieuw beleid, oud beleid geschrapt wordt: welk beleid wordt hiervoor 
geschrapt? 
Antwoord: 
Er is in feite geen sprake van nieuw beleid met de komst van de DHW. Zoals gezegd is het 
eerder intensivering van bestaand beleid en extra taken in de vorm van toezicht en 
handhaving. 
 
Tijdens de presentatieavond bleek dat we volgens de politiewet recht hebben op 1 wijkagent 

meer dan we op dit moment hebben (daar betalen we wel voor). Is het mogelijk om de 

handhaving van de drank- en horecawet uit te laten voeren door deze wijkagent? Zo nee, 

waarom niet? 

Antwoord: 
De uitvoering van de DHW is een gemeentelijke taak. De politie kan en zal de gemeente op 
onderdelen ondersteunen. Uiteraard ligt voor de handhaving van de openbare orde, dus bij 
ordeverstoringen, ook als alcoholgebruik de oorzaak is, het primaat bij de politie. De 
handhaving van de DHW wordt uitgevoerd door Boa’s.  
 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

D66 7 30 604. veiligheidshuis 

Vraag: 
Leiderdorp is niet aangesloten bij het veiligheidshuis. Waarom staat hier wel een bedrag voor 
opgenomen in de kadernota? 
 
Antwoord:  
Het Veiligheidshuis Leiden richt zich op de volgende doelgroepen: Jeugdige en volwassenen 
overlastgevenden en criminelen; Ex-gedetineerden (18- en volwassenen); en Veelplegers 
(18- en volwassenen). De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op de nazorg en de 
ketensamenwerking, de tweede doelgroep hierboven genoemd. Het is zaak om tijdens en na 
detentie tot afstemming en afspraken te komen, opdat de zorg na detentie gecontinueerd of 
opgestart wordt. Daarnaast hebben gemeenten de regietaak de veiligheid te vergroten. Deze 
zorg- en veiligheidsaspecten komen samen in de nazorg aan (ex-)gedetineerden. De nazorg 
wordt tot en met 2013 door het rijk gefinancierd, hiervoor werken we al samen met het 
veiligheidshuis. Om deze wettelijke taak een goed vervolg te kunnen geven is continuering 
noodzakelijk. Op het thema van de nazorg ex-gedetineerden blijven we dus aangehaakt. In 
verband met de wettelijke taak: nazorg ex-gedetineerden, wat gebeurt in samenwerking met 
het veiligheidshuis, is daarom een bedrag opgenomen in de kadernota. 
 
Verder is er sprake van een doorontwikkeling van de veiligheidshuizen, vanuit het rijk 
geïnitieerd. Voor onze regio betekent dit dat er een bestuurlijke samenwerking tot stand is 
gebracht tussen veiligheidshuis Leiden e.o. en veiligheidshuis Gouda. Dit heeft ook gevolgen 
voor de kosten die aansluiting bij het veiligheidshuis met zich meebrengen. Momenteel wordt 
ingezet op een pilot, naar aanleiding van de veranderde werkwijze van het veiligheidshuis. 
We onderzoeken, in samenwerking met het veiligheidshuis, een soort knipkaartmodel. 


