
Technische vragen Jaarverslag 2012 VVD 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 1 21 1E. Lokaal onderwijsbeleid 

Vraag: 
Onder prestatie-indicatoren: voortijdig schoolverlaters van 54 naar 61, waar verwacht was 47. Er wordt 
slechts geconstateerd, maar is er een oorzaak aan te geven en op welke wijze gaan we deze stijging 
te lijf?  
 
Antwoord: 
De regiocommissie (19 maart) heeft ons college gevraagd hoe de cijfers zich verhouden tot de 
gestelde doelen. Wij zullen uw raad hierover per brief voor het zomerreces informeren.  
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 2 21/22 1E. Lokaal onderwijsbeleid 

Vraag: 
-Alle veertien scholen in Leiderdorp zijn door de leerplichtambtenaar bezocht. Van elf scholen was de 
verzuimregistratie op orde, met de andere scholen zijn afspraken gemaakt over de registratie en het 
melden van verzuim. 
 
Bij welke 3 scholen was de verzuimregistratie niet  in orde, wat was er niet in orde en wat voor 
een afspraken zijn er gemaakt ? 
 
Antwoord:  

 

De verzuimregistratie was niet op orde bij het ROC Leiden, Visser ’t Hooft en de Kastanjelaanschool. 

De leerplichtambtenaar heeft tijdens de schoolbezoeken geconstateerd dat niet alle verzuim gemeld 

(ROC) en dat de verzuimregistratie vervuild was. Bij het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

informeert de leerplichtambtenaar de inspectie van het onderwijs. De inspectie is verantwoordelijk 

voor het vaststellen van het dossier, het handhavingstraject en een eventueel vervolg daarop. De 

onderwijsinspectie heeft het ROC op de slechte verzuimregistratie aangesproken en volgt nauwgezet.  

 

Bij Visser ’t Hooft bleek de verzuimregistratie vervuild vanwege een aantal oorzaken: 

- leerlingenroosters zijn niet gekoppeld aan het softwareprogramma, waardoor iedere 

afwezigheid als ‘9 uur absent’ te boek staat (dus ook als een leerlingen slechts 1 uurtje 

afwezig is); 

- er is onvoldoende controle op beter melden na ziekte (waardoor leerlingen langer als ziek te 

boek staan dan daadwerkelijk het geval is) 

- er is relatief veel ‘Afwezig met toestemming’ en ‘Te laat geoorloofd’. Onduidelijk is of dit wel 

allemaal terecht is. 

 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

- leerlingenroosters koppelen aan softwareprogramma 

- mentoren inzetten voor meer zicht (op duur) absenties 

- aandacht via schoolgids voor tijdig beter melden 

Bovendien heeft de leerplichtambtenaar benadrukt: bij twijfel contact opnemen met RBL. 



 

De registratie van het schoolbezoek aan de Kastanjelaan staat niet goed in het systeem van het RBL. 

De betreffende leerplichtambtenaar is met zwangerschapsverlof. Wij zullen u dit antwoord schuldig 

blijven.  

 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 3 30 2A. Algemene Bijstand 

Vraag: 
Aantal succesvolle trajecten schuldhulpverlening daalt van 20% naar 14%. Is er een reden aan te 
geven waarom dit substantieel gedaald is terwijl de doelstelling was dit percentage te verhogen 5% (in 
2013). Zeker gezien het feit dat de verwachte stijging van het aantal trajecten is uitgebleven. 
 
Antwoord:  
Er is in het algemeen niet direct één aantoonbare reden aan te geven waarom het aantal succesvolle 
trajecten schuldhulpverlening in enig jaar daalt of stijgt. Een combinatie aan factoren is immers 
bepalend of een ingezet traject al dan niet succesvol is. Zo spelen onder meer de omvang en 
complexiteit van het schuldenpakket een rol, maar eveneens de opstelling en medewerking van de 
schuldeisers en de inspanningen van de schuldenaar. Overigens is er geen causaal verband tussen 
de stijging van het aantal aanvragen en het percentage succesvolle trajecten.  
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 4 53 4 F en G. Riolering en Reiniging 

Vraag: 
Waarom zijn opbrengsten rioolrechten lager en reinigingsrechten hoger? Is er een oorzaak aan te 
geven zijn dit structurele wijzigingen waarmee bij het opstellen van de begroting rekening mee moet 
worden gehouden? 
 
Antwoord:  
Riolering 
Het verschil tussen de werkelijke opbrengsten riolering en de begrote opbrengsten bedraagt € 55.000 
(lager), op een bedrag van 1,2 miljoen. De opbrengst is afhankelijk van het waterverbruik van de 
inwoners. Dit waterverbruik is vooraf niet precies in te schatten, dit is o.a. afhankelijk van 
weersinvloeden. 
Reiniging 
Het verschil tussen de werkelijke opbrengsten reiniging en de begrote opbrengsten bedraagt € 40.000 
(hoger), op een bedrag van 3,2 miljoen. De opbrengst is afhankelijk van het aantal woonruimten en de 
omvang van het huishouden. Met name de omvang van de huishoudens is vooraf niet precies in te 
schatten. 
 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 5 67 6b. Bestuur en dienstverlening 

Vraag: 
Belangrijk coalitiepunt is het terugdringen van juridische procedures d.m.v. betere/actievere 
burgerparticipatie. In dit jaarverslag is daar niets van terug te vinden. Kan er inzicht gegeven worden 
in de ontwikkeling van aantal en importantie van juridische procedures? 
 
Antwoord:  
Door de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften wordt jaarlijks zelf gerapporteerd over de aantallen 
en soorten bezwaarschriften. Dit jaarverslag wordt aan u als raad toezonden en door u desgewenst 
behandeld. In het algemeen kan worden gesteld dat er een afname is van het aantal bezwaarzaken 
waar door meerdere bezwaarmakers tegen één besluit wordt geageerd. Er kan echter niet één op één 
worden gesteld dat de afname van het aantal procedures het gevolg is van een intensievere 
burgerparticipatie of het gevolg van het feit dat er minder procedures zijn, voor het overgrote deel in 
de ruimtelijke hoek (W4, Ikea, MEAS), waartegen collectief door een groep bezwaar wordt gemaakt. 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 6 70 Openbare orde en veiligheid 



Vraag: 
Wanneer en op welke wijze is/wordt de raad geïnformeerd cq. geraadpleegd over een mogelijke 
aansluiting dan wel proef voor het afnemen van diensten bij het veiligheidshuis? 
 
Antwoord:  
Indien aansluiting bij het veiligheidshuis aan de orde is wordt de raad hierover geïnformeerd. 
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.  
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. 
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 7 71 6C. Openbare orde en Veiligheid 

Vraag: 
De score van de audit Crisisbeheersing is gestegen van 25% in 2011 naar 55% in 2012.Wat wil het 
percentage zeggen. Voldoet Leiderdorp nu voor ongeveer de helft aan de eisen van Crisisbestrijding? 
Wanneer wordt verwacht de 100% behaald te worden? 
 
Antwoord:  
De audit Crisisbeheersing wordt door de veiligheidsregio om de twee jaar uitgevoerd op basis van het 
Regionaal Normenkader Crisisbeheersing en de Wet Veiligheidsregio’s. Hierin staan de criteria 
beschreven waaraan de gemeentelijke organisatie dient te voldoen om, conform de wet en 
regelgeving, een mogelijke calamiteit of crisis voldoende (geëquipeerd) te kunnen bestrijden. Het gaat 
hier om de eerste lijns bevolkingszorg processen conform het nieuwe Regionaal Crisisplan. Deze 
processen en criteria zijn vertaald naar een uitvoeringsplan Crisisbeheersing, een van de prioriteiten 
uit  de Kadernota Integrale Veiligheid.  
Het percentage geeft een indicatie van criteria conform het ‘uitvoeringsplan crisisbeheersing’ waaraan 
Leiderdorp op dit moment voldoet. In 2011 was dit 25%, 2012 was dit al 55%. Deze stijging is 
grotendeels te verklaren door het ontwikkelen en vaststellen van de planvorming, het ingezette traject 
van opleiding, training en oefening en de invulling en borging van cruciale functies binnen de keten. 
Het doel is om eind 2014 voor 100% te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en toetsingscriteria 
van de veiligheidsregio en inspectie Openbare Orde en Veiligheid. 
Daarbij moet wel een kanttekening worden gemaakt. Het beleidsveld crisisbeheersing is erg 
dynamisch en volop in ontwikkeling. Door ervaringen met incidenten en regionale besluiten (AB 
veiligheidsregio) zijn een aantal zaken uit het uitvoeringsplan van 2011 nog niet uitgevoerd c.q. door 
voortschrijdend inzicht ‘on hold gezet’ (o.a. informatiemanagement, de uitwerking van het regionale 
crisisplan en enkele piketfuncties die nu regionaal worden georganiseerd). Voorts heeft het 
districtscollege en de gemeentesecretarissen binnen het district “Leiden en omgeving” (Leiderdorp, 
Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) door de positieve ervaringen en uitkomsten van 
project GRIP5 (districtelijke samenwerking op het gebied van de crisisbeheersing) besloten dit project 
intensiever voort te zetten met als stip op de horizon: één gezamenlijk crisisorganisatie. Dat betekent 
in de uitvoering een gezamenlijke planning met gezamenlijke uitvoeringsprioriteiten. Echter, de criteria 
waaraan moet worden voldoen blijft ongewijzigd:  wet Veiligheidsregio’s en Normenkader.  
Dit betekent dat de planning wat zal uitlopen t.o.v. het oorspronkelijke traject (2011-2014) naar eind 
2015 omdat we gezamenlijk met onze partners (gemeenten en SP71) zaken gaan doen en we tot 
eenzelfde kwaliteitsniveau dienen te komen. Daar staat een aanzienlijke kostenbesparing tegenover 
(o.a. in piketkosten, opleiding -en trainingskosten, de borging van primaire functies en gezamenlijk 
beleid –en planvorming en gebruik facilitaire voorzieningen ). Eind 2013 is meer zicht mogelijk op de 
behaalde resultaten en zullen wij  u hierover verder informeren.  
Bij vragen kunt u contact opnemen via veiligheid@leiderdorp.nl  
 

Fractie Nr. Blz onderwerp 

VVD 8 73 6 Financien 

Vraag: 
Er wordt gesteld dat er hogere kosten zijn door een lager percentage compensabele BTW. Is er al 
uitslag over het aangekondigde onderzoek bij SP71 hierover en wat is het financiële effect hiervan? 
 

mailto:veiligheid@leiderdorp.nl


Antwoord: 
Het onderzoek is op dit moment in een afrondende fase. De uitkomsten van het onderzoek zullen 
vervolgens worden doorgerekend in een effect en worden afgestemd met de belastingdienst. De 
doorrekening van het effect wordt verwacht bij de 2e bestuursrapportage. De afstemming met de 
belastingdienst zou ook rond die tijd gereed kunnen zijn, maar hierin zijn wij uiteraard afhankelijk van 
de planning van de belastingdienst. 
 


