
Raadsvergadering 10 maart 2014 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde en mededelingen 

 Commissievraag van GrL over LAB071 (csie Ruimte 140225) beantwoord 
 

 
4. Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om de uitgangspunten en beleidskaders vast te stellen  
             met betrekking tot de decentralisaties jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de  
             implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. 
 

5. Beleidsplan hart voor de jeugd 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland 
Rijnland “Hart voor de jeugd” vast te stellen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 
januari 2015. 

 
6. Beheervisie openbare ruimte 

De beheervisie stelt het kader voor het beheren van de openbare ruimte van de gemeente 
Leiderdorp. Dit kader is uitgangspunt voor het nader uitwerken van het integraal beheerplan 
openbare ruimte.  
 

7. Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek 
Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet in werking getreden waardoor de 
verplichting om een programmaraad in te stellen vervalt. De vraag aan de raad is gevraagd 
hiermee in te stemmen.  

      
8. Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 

De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 

   
9. Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014  

In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene Subsidieverordening 2014 vast te stellen.  
 

10. Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
vast te stellen.  
 

11. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden.  
 
 

12. Begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

• Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
             septembercirculaire 2013; 
• Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 



• Wijziging Reserve GIG; 
• Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 

 
13. RDOG HM zienswijze conceptprogrammabegroting 2015 

De vraag aan de raad is deze zienswijze vast te stellen. 
 

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

 
15. Opheffen geheimhouding 

De vraag aan de raad is de geheimhouding ten aanzien van de in de bijlage opgenomen 
stukken op te heffen. 
 

16. Verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen vast te stellen van de uitgaven van de  
raadsfracties in 2013. 
 

17. Lijst van toezeggingen 
 

18. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
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 7 maart voor 12.00 
uur). 
 

19. Sluiting 
 

 
 

 
Leiderdorp, 27 februari 2014 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
 



 

 

 

 

C O M M I S S I E V R A A G 
 

 
 

 

Bestemd voor commissie :  Commissie Ruimte 140225 

Vraag nr.    :  6 

Onderwerp    :  LAB071 

Vraagsteller   :  GrL / Frauke Joester 

Datum    :  24 februari 2014 

Registratienummer  :  2014i00315 

 

 

Betreft: Schetsboek LAB071, Amendement Alternatief voor de Hooigracht (oostelijke ringweg) 

gemeenteraad Leiden, herinrichting Engelendaal 

Het project LAB071 heeft begin van dit jaar een schetsboek met voorstellen voor verkeersmaatregelen 

opgeleverd die de bereikbaarheid van de Leidse regio verbeteren. Hiervoor zijn tal van 

maatregelvarianten onderzocht op hun effect met betrekking tot bereikbaarheid en leefbaarheid in de 

regio. Een van de opmerkelijke uitkomsten is dat een ‘Ringweg Oost’ tracé zoals eerder geopperd over 

Leiderdorps grondgebied niet bijdraagt aan het oplossen van het regionale bereikbaarheidsprobleem en 

als ongewenst neveneffect nog meer verkeer het gebied intrekt waardoor de problemen alleen maar 

verergeren. 

In het project LAB071 werken de gemeenten Leiden en Leiderdorp samen aan een betere bereikbaarheid 

en leefbaarheid in de regio. 

Tijdens de behandeling van het uitvoeringsbesluit herinrichting Breestraat van 13 februari j.l. heeft de 

Leidse raad echter met overweldigende meerderheid een amendement aangenomen dat in de 

oorspronkelijke tekst de aanleg van een oostelijke ringweg/oostelijke ontsluiting van Leiden 

voorwaardelijk maakt voor het verleggen van busverkeer van de Breestraat naar de Hooigracht. Dit in 

tegenstelling tot de aanbevelingen uit het schetsboek LAB071. Uiteindelijk werd deze tekst gekuist om de 

gevoelige formulering ‘oostelijke ringweg’  te vermijden. Gedurende de behandeling van het 

amendement werd echter wel degelijk deze bewoording gebruikt. Ook uit uitlatingen van Leidse 

raadsleden tijdens de presentatie van het schetsboek op 12 februari werd duidelijk dat het oude RWO-

plan over Leiderdorps grondgebied nog steeds een politiek leven leidt in de Leidse raad. 



 

 

1. Hoe verhoudt zich dit geamendeerde raadsbesluit tot de resultaten tot nu toe van het LAB071 

project? 

ANTWOORD: Dit raadsbesluit sluit aan bij de verkenning in het project Lab071. In dit project 

 zoeken we naar maatregelen om oa de ambities voor de Leidse binnenstad en de kern van 

Leiderdorp te realiseren. 

 

2. Welke gevolgen heeft dit raadsbesluit voor de verdere behandeling van de LAB071-maatregelen 

door de colleges en raden van Leiden en Leiderdorp? 

ANTWOORD: De rapportage van de analyse van kansrijke maatregelen moet eerst nog door de 

stuurgroep worden behandeld. Pas daarna gaat deze ter behandeling naar de  colleges en raden. 

Gelet op het antwoord op vraag 1 voorzien wij op dit moment geen gevolgen. 

 

 

Een cruciaal onderdeel van de aanbevolen maatregelen uit het schetsboek LAB071 is het inrichten en 

aanwijzen van de N445 en N446 als randweg om de Leidse agglomeratie heen. Om deze randweg tot een 

succes te maken is en doorgaand verkeer buiten om te leiden is het noodzakelijk de doorstroming van het 

verkeer op de Engelendaal te beperken, bij voorbeeld door het instellen van een 30 km zone of andere 

verkeersremmende maatregelen. 

Op dit moment worden plannen voor de herinrichting van de kruispunten op de Engelendaal uitgewerkt. 

Uitgangspunt hierbij is nou juist het autoverkeer beter te laten doorstromen en met name de reistijd voor 

de auto te verkorten. De Leiderdorpse plannen staan dus haaks op de aanbevelingen uit het LAB071 

project. 

3. Wordt er in de herinrichtingsplannen rekening gehouden met de bevindingen uit het LAB071 

schetsboek? 

ANTWOORD:  Het uitgangspunt van de maatregelen Engelendaal is het vervangen van de VRI's. 

Daarbij wordt direct ingezet op het voorkomen van onnodig wachten bij de kruisingen voor alle 

verkeersdeelnemers. Dit wordt bewerkstelligd door de realisatie van linksafstroken en het 

verbeteren van de regelprogramma's. In antwoord op de vraag, de herinrichtingsplannen zijn van 

na de vaststelling van het Uitvoeringsplan IVVP. Het is dus juist andersom. Het schetsboek 

LAB071 houdt rekening met de plannen zoals omschreven in het Uitvoeringsplan IVVP. De 

verkeersremmende maatregelen waarover het schetsboek spreekt komen voort uit het 

Uitvoeringsplan IVVP. Op de kruising Winkelhof is de beleidskeuze gemaakt om daar het 

langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) prioriteit te geven op het autoverkeer. Dit werkt 

remmend op de doorstroming van dit autoverkeer. Dit wordt met name bereikt door de afstelling 

van de regelcyclus en de vormgeving van het kruispunt.  

 

4. Zo ja, op welke wijze? 

ANTWOORD: Zie beantwoording van de voorgaande vraag. 

 

5. Zo nee, waarom niet? 

ANTWOORD: Zie beantwoording van de voorgaande vraag. 

 



 

 

De uitbreiding van Winkelhof gaat voor een groot deel niet door en/of wordt uitgesteld in de tijd. Het 

autobezit in de regio is in 2013 gedaald. De economische groei blijft al jaren achter bij de meest 

bescheiden scenario’s die het CPB heeft ontwikkelt om de ontwikkeling van de automobiliteit te 

berekenen. Het verkeersaanbod is lager en groeit minder dan jaren geleden berekend. 

6. Is het ontwerp van de nieuwe kruispunten aan deze veranderde omstandigheden  aangepast? 

ANTWOORD: Nee. De gemeente conformeert zich aan de uitgangspunten van het RVMK, net als 

alle andere gemeenten in Holland Rijnland. De groeicijfers en -scenario's zijn landelijk opgesteld. 

Ook hier conformeert de gemeente zich aan. Elke andere aanname zou gissing en speculatie zijn 

van de gemeente. De verkleining van de uitbreiding van de Winkelhof heeft wel invloed op de 

herinrichtingsplannen. Deze (beperkte) wijzigingen worden nu in het ontwerp doorgevoerd. 

 

7. Zo niet, is het college bereid de herinrichtingsplannen te herzien in het licht van de uitkomsten 

van het LAB071 project, de economische ontwikkeling en de dalende trend in de automobiliteit? 

ANTWOORD: Het College ziet hier geen noodzaak toe gelet op de eerder gegeven antwoorden. 

 

8. Is het college bereid (een deel van) de 34 volgroeide bomen waarvoor in week 8 een 

kapvergunning is verleend door middel van een aangepaste inrichting van de kruispunten te 

sparen? 

ANTWOORD: De verkleining van de uitbreiding van het Winkelhof heeft een positief effect op de 

hoeveelheid te kappen bomen. De verwachting is dat een aantal bomen, waarvoor nu een 

vergunning is aangevraagd, gespaard kunnen worden. Het definitieve ontwerp van de 

herinrichting zal hier uitsluitsel over geven. 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  Notitie Herontwerp van het 

sociaal domein 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 4 februari 2014, nr. 2013i01983; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen en 

daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking van 

het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het gebiedsteam) 

regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen en de 

verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren: het 

CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot de Jeugdzorg, 

Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte onderlinge lijnen, ook tot de 

toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de lokale toegangspoorten met 

onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van groot belang. 

Opdrachtgeven 
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d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en de 

situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 

- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande 

partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage van 

partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 
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j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben. 

De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening ten gevolge van 

de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met een 

uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde ondersteuning de 

cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader 

van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders 

te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van 

ondersteuning; 
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- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door de 

bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij het 

organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen die in de 

gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

w. Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas zoveel 

mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-12-2013 

Onderwerp:  Uitwerking herontwerp van het 

sociaal domein 3D 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten en uitgangspunten 

1. De notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen vast te stellen 

en daarmee onderstaande uitgangspunten en keuzes: 

 

Sturing 

a. De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale uitwerking 

van het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (en op termijn het 

gebiedsteam) regisseur is. Doel is de regievorming waar mogelijk gefaseerd te verkleinen 

en de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk over te dragen aan professionals. 

Toegang 

b. Voor de toegang tot ondersteuning worden meerdere toegangspoorten in samenhang 

georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn: 

- de inwoner staat centraal; 

- de hantering van de methodiek één gezin, één plan, één regisseur; 

- focus op samen mét; 

- vraag- en oplossingsgericht. 

c. Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te 

organiseren: het CJG met als onderdeel het Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot 

de Jeugdzorg, Sociaal Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/Wmo. Korte 

onderlinge lijnen, ook tot de toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de 

lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van 

groot belang. 

Opdrachtgeven 

d. Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’, en dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten 

opdracht geven hangt af van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en 

de situationele omstandigheden. 

e. Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

- de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren; 

- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en 

regionaal waar dat extra nodig is; 
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- voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

- sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie; 

- nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (zoals 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te 

voorkomen. 

f. In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te 

contracteren partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot 

competitie om de opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen 

bestaande partijen en/of een verandering in het veld van partijen door de toetreding van 

nieuwe spelers. 

g. Gemeenten in de Leidse regio gaan meer op samenwerking tussen partijen én de bijdrage 

van partijen aan andere beleidsterreinen sturen, niet op het stimuleren van consortiums. 

h. Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met 

partijen; 

- (bij inkoop, indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt) primair gebruik te 

maken van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen 

dat de gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan 

bepaalde criteria, waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de 

voorwaarden voor prijs en kwaliteit bepalen; 

- de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract 

met het veld te sluiten; 

- zoveel mogelijk financiering op prestatie/resultaat in geval van inkoop via een 

aanbesteding; 

- het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen Wmo 

naar de nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed 

te kunnen monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 

Naar aanleiding van de wetswijziging Participatiewet 

i. De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 

bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 

j. De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 

samenwerking met organisaties. 

k. De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 
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dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 

l. De gemeente verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm.  

m. De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer 

hebben. De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening 

ten gevolge van de wijzigingen in de Wajong. 

n. De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met 

een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 

Naar aanleiding van de uitbreiding Wmo 

o. Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg is bij het bepalen van de benodigde 

ondersteuning de cliënt en zijn/haar vraag, diens talenten en omstandigheden het 

uitgangspunt.  

p. Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het 

kader van de Wmo gaan we: 

- zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen; 

- de bestaande producten op het terrein van de Wmo en die overkomen uit de AWBZ op 

laten gaan in nieuwe vormen van ondersteuning; 

- individuele maatwerkvoorzieningen die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één 

geheel aanbieden; 

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor 

cliënten binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie ook beslispunt e.); 

- bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische 

ondersteuning het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan 

vormgeven. 

q. Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële 

kaders te realiseren, gaan we: 

- een gedeelte van de financiële opgave opvangen door waar mogelijk het versoberen van 

de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit 

mogelijk is). We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen 

ombuigen; 

- in het eerste kwartaal van 2014 een fundamentele inhoudelijke herbezinning op 

bepaalde vormen van ondersteuning opstarten (zoals Hulp bij het huishouden) voor wat 

betreft doel, doelgroep en prioriteiten; 

- kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen 
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van ondersteuning; 

- waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat 

cliënten gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de 

administratieve lasten voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële 

schaalvoordelen kunnen behalen; 

- binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies 

voor collectieve voorzieningen in de Wmo, herprioriteren. 

r. We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door 

de bestaande cliëntondersteuningstaken te herschikken, te weten: 

- het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning, nemen we 

grotendeels op binnen het SGT; 

- delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuningstaken worden - waar mogelijk 

minder doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

s. We organiseren mantelzorgondersteuning via het mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

t. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij 

het organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen 

die in de gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn). 

u. Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

v. De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

- afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

- levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. 

- Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas   

zoveel mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal 

te benutten. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 decentraliseert de rijksoverheid taken op het gebied van zorg, 

jeugd en werk naar de gemeenten. Behalve nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

komen ook extra budgetten – mét een efficiencykorting – over naar de gemeenten. 

Het gaat om:  

- Wmo: de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ; 

- Jeugd: de residentiële jeugdzorg, de jeugdbescherming, ambulante en 

zwaardere vormen van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming; 

- Werk: invoering Participatiewet, stop op instroom Wsw en Wajong (nieuwe 

gevallen kunnen mogelijk aanspraak maken op bijstand) en de garantiebanen. 

 

De te decentraliseren taken kunnen niet simpelweg overgenomen worden en op 

dezelfde wijze als nu worden uitgevoerd. Zowel vanuit de inhoud als vanuit 

financieel oogpunt vragen deze ontwikkelingen om een herontwerp van en innovatie 

binnen het sociale domein. Met de vaststelling van de notitie Toekomst van het 

sociaal domein heeft uw raad op 25 november deze principiële keuze voor 

hervorming en innovatie reeds gemaakt. In de nu voorliggende notitie Herontwerp 

van het sociaal domein is hierop voortgeborduurd.  

 

We willen het volgende bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor 

eigen regie, gebruik maken van de eigen mogelijkheden van inwoners en 

hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats van zorgen voor. 

• De toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder, dichtbij en 

laagdrempelig borgen. 

• De ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken. 

• De ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen, 

teneinde versnippering en overlap in aanbod weg te halen en meer aan te 

sluiten bij de inwoner. 

• Innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. 

• Een doel- en resultaatgerichtere manier van sturen door de gemeente. 
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1.b Voorgeschiedenis 

De basis voor de decentralisaties is gelegd in het bestuursakkoord van juni 2011 

tussen rijk en VNG. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II, Bruggen Slaan 

(29 oktober 2012), zijn daartoe voorstellen opgenomen. Het kabinet zoekt daarbij 

nadrukkelijk steun in de samenleving en bij sociale partners. Dit resulteerde in een 

het Sociaal Akkoord (11 april 2013) met werkgevers en werknemers en het 

Zorgakkoord (24 april 2013) met zorgpartijen. De ontwikkelingen zijn daarna in een 

stroomversnelling geraakt. In het Herfstakkoord (11 oktober 2013) tussen VVD en 

PvdA en een drietal oppositiepartijen (D66, CU en SGP) zijn diverse afspraken over 

de begroting voor 2014 vastgelegd. In zijn brief van 6 november 2013 besloot 

staatssecretaris Van Rijn om de extramurale persoonlijke verzorging voor 95% niet 

over te hevelen naar de gemeenten. Nog recenter is het akkoord van 3 februari 

2014 tussen kabinet, coalitiepartijen en een deel van de oppositie, waarin onder 

meer is afgesproken dat de huidige Wajongers met arbeidsvermogen bij het UWV 

blijven en niet onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden gebracht. Met 

al deze aanpassingen streeft het kabinet naar voldoende steun voor zijn plannen in 

beide Kamers. Alle akkoorden hebben qua inhoud en financiën gevolgen gehad 

voor de verschillende decentralisaties. Hoewel concrete cijfers veelal nog ontbreken 

is de forse taakstelling, die met de overheveling van taken gepaard gaat, echter 

grotendeels overeind gebleven en in voorkomende gevallen zelfs groter geworden.  

 

Bij het opstellen van de toekomstvisie op het sociaal domein is, geïnitieerd vanuit de 

bestaande samenwerking op het gebied van werk en inkomen, reeds in een 

vroegtijdig stadium de samenwerking met de gemeente Leiden gezocht. Gezien de 

duidelijke raakvlakken (doelgroep en instrumenten) en de wens en noodzaak om 

verbindingen te leggen is deze samenwerking verbreed naar Wmo en jeugd. Bij 

deze laatste transitie ligt de focus evenwel voor een belangrijk deel op regionaal 

niveau. De twee andere regiogemeenten, Oegstgeest en Zoeterwoude, zijn vrijwel 

direct uitgenodigd bij de samenwerking aan te sluiten. Als gevolg van verschillende 

omstandigheden hebben de vier gemeenten pas recentelijk – op 5 december (het 

zogenaamde Sinterklaasakkoord) – bestuurlijk uitgesproken op het terrein van de 

maatschappelijke transities zoveel mogelijk gezamenlijk op te willen trekken. 

 



Pagina 7 van 12 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2013I01983   Agendapunt 4 

 2013 VOORSTELLEN     

De samenwerking met Leiden heeft geresulteerd in een gezamenlijke toekomstvisie, 

die door uw raad op 25 november is vastgesteld. Daarmee heeft u ingestemd met 

het uitwerken van scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. In Leiden is 

de toekomstvisie op 23 januari 2014 in de gemeenteraad vastgesteld. Vooruitlopend 

op de besluitvorming in de raden is, in het licht van de zeer beperkte 

voorbereidingstijd die gemeenten is gegeven tot de beoogde invoeringsdatum van 1 

januari 2015, vanaf de zomer hard gewerkt aan de uitwerking van de toekomstvisie, 

inclusief de uitgangspunten en kaders.  

 

Met het zelfde argument willen wij het belang benadrukken van besluitvorming over 

de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen nog voor 

de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De richtingen die in deze notitie 

worden benoemd, kunnen vervolgens in 2014 verder uitgewerkt worden. Alleen dan 

is het mogelijk de nieuwe taken tijdig op een efficiënte, effectieve en rechtmatige 

wijze te organiseren. Het gaat hierbij onder meer om inkoop en aanbesteding, het 

vaststellen van verordeningen, de organisatie van de toegang en de communicatie 

met en informatievoorziening aan inwoners, cliënten en instellingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Samenhang beleidsvelden 

De nieuwe taken die als gevolg van de decentralisaties naar de gemeenten worden 

overgeheveld vragen zoals gezegd om hervorming en innovatie. De gevolgen die 

daaruit voortvloeien hebben ook een impact op (de uitvoering van) bestaande taken 

binnen het sociaal domein, zowel op het terrein van jeugd, Wmo en werk, als op 

aanpalende terreinen zoals onderwijs, welzijn en veiligheid.  

 

Samenhang beleidsnota Jeugd 

De transformatie van het sociaal domein vindt plaats vanuit uitgangspunten 

vastgelegd in de notitie Toekomst van het sociaal domein en de voorliggende notitie 

Herontwerp van het sociaal domein. Deze gelden voor bestaande taken, de nieuwe 

P-wet, de uitbreiding van de Wmo en de transitie jeugdzorg. Parallel en separaat 

aan dit besluitvormingstraject loopt de besluitvorming over het beleidsplan transitie 

jeugd Hart voor de jeugd, versie Leiderdorp, dat voor een substantieel deel een 

regionale uitwerking (op Holland Rijnland-niveau) kent en daarnaast een lokale 

uitwerking. De kaderstelling specifiek voor de nieuwe jeugdtaken vindt plaats in dit 
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beleidsplan, dat integraal onderdeel uitmaakt van de notitie Herontwerp van het 

sociaal domein.  

 

Samenhang regio 

Bij de voorbereiding op de implementatie van de decentralisaties werken we zowel 

op het niveau van Holland Rijnland als binnen de Leidse regio samen met andere 

regiogemeenten. Het gaat om die onderdelen waar een nadrukkelijke meerwaarde 

is van (sub)regionale samenwerking, gemeenten individueel te klein zijn of het rijk 

regionale samenwerking dwingend oplegt. Het betreft onder andere de zwaardere 

jeugdzorg, het transitiearrangement jeugd, het regionale Werkbedrijf en gemeente 

overstijgende – veelal technische – aspecten, zoals inkoop en aanbesteding en 

vervoer. De praktische uitwerking, inclusief vaststelling visie, uitgangspunten en 

kaders gebeurt primair op subregionaal niveau, waarbij ruimte is voor een lokale 

vertaling en eigen accenten. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van de uitgangspunten en beleidskaders met betrekking tot de decentralisaties 

jeugd, werk en Wmo, ten behoeve van de implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 

moet zijn gerealiseerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Geeft richtinggevende kaders ten behoeve van verdere uitwerking 

Voor de nadere vormgeving van de decentralisaties zijn richtinggevende kaders nodig, die 

bij de feitelijke implementatie als leidraad dienen. De omvang, complexiteit en impact van 

de decentralisaties en de noodzaak tot hervormen en herinrichten vragen om helderheid 

en draagvlak binnen de samenleving en uw raad. 

 

1.2 Noodzakelijk voor tijdige implementatie 

Het proces van voorbereiding, via visievorming tot implementatie kent een relatief korte 

doorlooptijd. De Jeugdwet is inmiddels op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer 

vastgesteld. De Tweede Kamer stemde op 20 februari 2014 in met de Invoeringswet 

Participatiewet. De nieuwe Wmo 2015 zal naar verwachting in het voorjaar van 2014 door 

het parlement worden behandeld. Alles wijst er derhalve op dat de invoeringsdatum van 1 

januari 2015 gehandhaafd blijft.  
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1.3 Biedt ruimte voor herontwerp en vernieuwing 

De door uw raad vast te stellen kaders en uitgangspunten maken het feitelijk mogelijk het 

herontwerp en vernieuwing van het sociaal domein vorm te geven, conform de eerder door 

u vastgestelde notitie Toekomst van het sociaal domein.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De parlementaire behandeling van de nieuwe Wmo 2015 en de Participatiewet is nog niet 

afgerond  

De besluitvorming over de notitie Herontwerp van het sociaal domein, zowel binnen de 

colleges van burgemeester en wethouders als de raden van de vier gemeenten, vindt 

plaats vóór definitieve vaststelling door het parlement van de Participatiewet en de nieuwe 

Wmo 2015. De Tweede Kamer heeft de Participatiewet inmiddels vastgesteld, maar de 

Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen. De parlementaire behandeling van de 

nieuwe Wmo 2015 is voorzien voor het voorjaar van 2014. Omdat wachten totdat het 

parlementaire traject is afgerond een tijdige en zorgvuldige implementatie onmogelijk 

maakt, kiezen we noodgedwongen voor een parallel traject tussen landelijke en lokale 

besluitvorming.  

 

Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot inhoud en/of financiën 

Over de precieze vormgeving en inhoudelijke en financiële kaders bestaat ten aanzien van 

alle drie de decentralisatie nog veel onduidelijkheid. Ook recentelijk hebben wij ervaren dat 

eerder ingenomen standpunten door het kabinet kunnen worden gewijzigd. In het akkoord 

tussen VNG en het rijk is op 17 december 2013 overeengekomen om 100% van de taak 

persoonlijke verzorging toch niet naar de Wmo te decentraliseren, maar onder te brengen 

bij de Zorgverzekeringswet. Het risico bestaat dat ook tijdens het parlementaire traject de 

wetsvoorstellen nog verder aangepast worden om tegemoet te komen aan de wensen van 

de Kamer of om een meerderheid voor de voorstellen in beide Kamers te bewerkstelligen. 

Dat heeft mogelijk gevolgen voor eerder op lokaal niveau gemaakte keuzes, die wellicht 

daarop aangepast zullen moeten worden.  

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

De notitie Herontwerp van het sociaal domein is tot stand gekomen in dialoog met diverse 

cliëntenorganisaties, de samenwerkingsverbanden van onderwijs, aanbieders op het 

gebied van welzijn en zorg en vrijwilligersorganisaties. Alle betrokkenen spraken zich 

nadrukkelijk uit voor scenario 3: een herontwerp van het sociaal domein. Voorts is gebruik 

gemaakt van de input vanuit een aantal denktankbijeenkomsten met vertegenwoordigers 

uit het werkveld. Ook betrokken partijen die niet aanwezig waren bij deze bijeenkomsten 

zijn in de gelegenheid gesteld digitaal te reageren. Een deel van de ontvangen input is 

verwerkt in de nu voorliggende notitie. Daarnaast zullen onderdelen van de inbreng 

meegenomen worden in het vervolgtraject in 2014. 

 

Themabijeenkomsten met professionals en de interviews met cliënten (boekjes Client in 

Beeld I en II) hebben eveneens bijgedragen. De cliëntenraad SOZA, de Wsw-raad Leiden 

– Leiderdorp en de Wmo adviesraden zijn vroegtijdig bij de notitie betrokken en hebben 

waar zij dit nodig achtten advies uitgebracht. Verslagen van de bijeenkomsten en de 

adviezen treft u in de bijlage van de notitie aan. Tot slot heeft ons college ten behoeve van 

het verdere traject van de decentralisaties het communicatieplan 3D vastgesteld, dat als 

leidraad dient voor de communicatie en (burger)participatie de komende periode.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

In de Notitie Toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit 

Kabinet sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het 

traject in de voorgenomen plannen aanbrengt, zijn deze overzichten achterhaald. Door de 

aanhoudende onduidelijkheid vanuit het rijk is het op dit moment helaas te prematuur om 

een geactualiseerd beeld van de over te komen budgetten te verstrekken. Wij zullen uw 

raad vanzelfsprekend informeren zodra deze duidelijkheid vanuit het rijk er wel is.  

 

Naast onze zorg over het uitblijven van duidelijkheid over de budgetten één jaar voor de 

feitelijke invoering, hebben we, op basis van de door het kabinet na te streven financiële 
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doelstellingen en de gevolgen daarvan voor de beschikbare macrobudgetten, ook grote 

zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 15% bij de begeleiding; 

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget worden overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en 

gehandicapten, die met 40% minder budget wordt overgeheveld, en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie als voor de Wsw), 

die gepaard gaat met een uitbreiding van de doelgroep (op termijn alle mensen die 

voorheen in Wsw of Wajong zouden zijn ingestroomd, met uitzondering van de 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikte Wajongers). Daarnaast is ook de hoogte 

van het budget Inkomensdeel, dat per 2015 via een andere verdeelsystematiek zal 

worden bepaald, nog ongewis. 

 

Deze budgetkortingen willen we tegemoet treden met een omslag in denken en doen, door 

zaken efficiënter te organiseren, door – daar waar dat kan - de huidige ondersteuning bij 

bestaande cliënten aan te passen en door te herprioriteren binnen het sociaal domein en 

daarbuiten. De inschatting is dat we de komende jaren niet ontkomen aan het maken van 

pijnlijke keuzes teneinde de drie decentralisaties (zoveel mogelijk) binnen de financiële 

budgetten te kunnen (blijven) uitvoeren.  

 

Een deel van het toekomstige sociaal domein zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo 

individuele voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Net als nu 

blijven we als gemeente dus drager van het financiële risico indien het aantal mensen dat 

van deze regelingen gebruik maakt oploopt. Dat maakt de noodzaak voor een adequate 

preventieve aanpak, het meer en vaker een beroep doen op de eigen mogelijkheden van 

de cliënt en zijn/haar omgeving, het zoeken van nieuwe innovatieve ideeën en het waar 

mogelijk verbinden om te komen tot efficiënte en effectieve instrumenten nog pregnanter.  

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de 

budgetten die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raad om toch al een 

besluit te nemen over de voorliggende de notitie uitwerking herontwerp, omdat we deze 

inhoudelijke richting van u nodig hebben om in 2014 de verdere voorbereidingen 
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(verordeningen, inkoop waarmee we in februari/maart 2014 moeten starten) te treffen om 

per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe taken. 

 

8 Evaluatie 

Wij monitoren de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties en de uitwerking en 

implementatie van nieuwe taken en informeren uw raad daarover door middel van de 

periodieke bestuursrapportages. Waar nodig zullen wij dit ook tussentijds doen. Hiertoe 

zullen wij waar nodig en mogelijk een beroep doen op ondersteuning vanuit de afdeling 

Beleidsonderzoek & Analyse van de gemeente Leiden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op hoofdlijnen, versie 
Leiderdorp (2013i01945) 

 2. Oplegnotitie bij de notitie Herontwerp van het sociaal domein: de uitwerking op 
hoofdlijnen, versie Leiderdorp (2014i00098) 

 3. Advies Wmo adviesraad (2013i01894) 
 4. Reactie op advies Wmo adviesraad (2013i01981) 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 

 

De commissie is blij met deze duidelijke uitwerking, het raadplegen van alle 
betrokkenen en de goede voornemens. Over de daadwerkelijke invulling is nog 
veel onzeker. Er zijn zorgen over bezuinigingen en de participatiewet, over het 

onderdeel zorg, over het opdrachtgeverschap en over de privacy van cliënten. 
Dat vraagt om zorgvuldigheid bij de verdere uitvoering en de begeleiding. 

Heldere en tijdige communicatie richting alle betrokkenen is van groot belang. 
Naar verwachting geeft de meicirculaire meer duidelijkheid over de financiën. De 
raad neemt op 10 maart een besluit over dit voorstel. 

 
Toezegging: 

College bekijkt formulering beslispunt 
College komst schriftelijke terug op vraag van D66 over relationele contracten 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  RBS Beleidsplan hart voor de 

jeugd 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 4 februari 2014, nr. 2014i00115; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd”, versie 

Leiderdorp vast te stellen. Met als belangrijkste voornemens: 

a) Te komen tot een dekkend netwerk van jeugd- en gezinsteams; 

b) Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in te richten en te positioneren 

bij de GGD; 

c) De uitvoering van 

d)  de jeugdbescherming – en reclassering te beleggen bij gekwalificeerde instellingen met het 

huidige bureau jeugdzorg als hoofdaannemer;  

e) De toegang tot de jeugdhulp te laten lopen via de jeugd- en gezinsteams en deze teams nauw 

verbonden te laten zijn met alle vormen van onderwijs;  

f) Op termijn de organisatievorm van het CJG en de daarin werkende jeugd- en gezinsteams te 

onderzoeken. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 27-01-2014 

Onderwerp:  Beleidsplan hart voor de jeugd  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd”, 
versie Leiderdorp vast te stellen. Met als belangrijkste voornemens:  

a) Te komen tot een dekkend netwerk van jeugd- en gezinsteams; 
b) Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in te richten 

en te positioneren bij de GGD; 
c) De uitvoering van 
d)  de jeugdbescherming – en reclassering te beleggen bij gekwalificeerde 

instellingen met het huidige bureau jeugdzorg als hoofdaannemer;  
e) De toegang tot de jeugdhulp te laten lopen via de jeugd- en gezinsteams en 

deze teams nauw verbonden te laten zijn met alle vormen van onderwijs;  
f) Op termijn de organisatievorm van het CJG en de daarin werkende jeugd- en 

gezinsteams te onderzoeken.  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel het begeleiden, 

behandelen als het beschermen van de jeugd tot 18 jaar en daarmee voor alle 

jeugdhulp. De Jeugdwet is inmiddels op 18 februari 2014 door de Eerste Kamer 

Vastgesteld. Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke 

plicht voor gemeenten. De jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau 

samen te werken op het gebied van enkele specialistische zorgvormen.  

. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie 

jeugdzorg. Een resultaat van deze voorbereiding is het regionale beleidsplan 

transitie jeugdzorg. Dit beleidsplan is gebaseerd op de besluiten die in eerdere 

portefeuillehoudersoverleggen in Holland Rijnland verband zijn genomen. En een 

uitvloeisel van de regionale visies ‘Op eigen kracht’ Strategische visie en plan van 

aanpak 3D, Holland 
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Rijnland, Decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd, januari 2012 en de regionale visie 

op jeugd ‘Iedereen doet mee (Vastgesteld in de raad 18 maart 2013) Diverse 

regionale bijeenkomsten voor cliënten, huidige zorgaanbieders, gemeenteraden en 

huidige financiers op alle onderdelen van de transitie zijn input geweest voor dit 

regionaal beleidsplan. De specifiek Leiderdorpse toevoegingen zijn in blauwe 

kaders weergegeven. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De nieuwe taken die gemeenten met de decentralisatie over krijgt vragen om  

innovatie en hervorming. Dit kan gevolgen hebben op de uitvoering van bestaande 

taken binnen het sociaal domein (jeugd, Wmo en werk), maar ook op aanpalende 

terreinen zoals onderwijs, welzijn en veiligheid. 

Het beleidsplan is in regionaal verband opgesteld, en valt binnen het 3D project 

waarin de transities Wmo en werk zijn meegenomen. Hiernaast is er in de notitie 

specifiek aandacht besteed de relatie met het onderwijs ten aanzien van aan 

passend onderwijs. 

  

 Samenhang notitie Herontwerp van het sociaal domein 

Separaat aan dit besluitvormingstraject loopt de besluitvorming over notitie 

Herontwerp van het sociaal domein, deze notitie is gezamenlijk binnen de Leidse 

regio opgesteld. In deze notitie staat een beknopte samenvatting van het 

beleidsplan hart voor de jeugd, echter de kaderstelling specifiek voor de nieuwe 

jeugdtaken vindt plaats in het nu voorliggende beleidsplan, welke integraal 

onderdeel uitmaakt van het  Herontwerp van het sociaal domein.  

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van de beleidsnota ‘Hart voor de jeugd’ ten behoeve van de implementatie, 

die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. 

 

3 Argumenten 

1.1 Bevoegdheid gemeenteraad 

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van beleidskaders. Deze beleidskaders 

zijn de basis voor de uitwerking van de jeugdhulp in de regio.  

 

1.2 Beleidsplan wettelijke verplichting 
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Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke plicht voor gemeenten. 

De jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau samen te werken op het gebied van 

enkele specialistische zorgvormen.  De wet  regelt dat per 1 januari 2015 artikel 12.6 van 

de wet en artikelen 2.2, 2.8, 2.12, 3.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 12.4 (o.a. beleidsplan en 

verordening) in werking treden op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad 

waarin zij wordt geplaatst. De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 

daarvan verschillend kan worden vastgesteld.  

 

1.3 Tijdige vaststelling noodzakelijk 

Door de relatief korte termijnen (invoeringsdatum 1 januari 2015.  ) is het noodzakelijk om 

beleidskaders tijdig vast te stellen.  

  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

1.2 Budget is nog niet duidelijk 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleidsplan Transitie Jeugdzorg binnen de door 

het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Ondanks dit uitgangspunt is 

er een risico dat het budget van het Rijk niet volstaat. 

 

1.3 Gegevenszij op dit moment onvoldoende beschikbaar 

In het beleidsplan zijn voornemens opgenomen die transformatie inhouden en 

bezuinigingen moeten afvangen. Deze voornemens zijn echter nog niet gekwantificeerd, 

dit is gezien de nu beschikbare gegevens nog niet mogelijk.  

 

1.4 Preventie is belangrijk  

Indien bezuinigd wordt op preventieve taken op het sociaal domein, kan dit consequenties 

hebben voor de transitie jeugdzorg.  

 

1.5 Mogelijk wijzigingen na regionale besluitvorming 

Dit regionaal beleidsplan ligt in maart 2014 ter vaststelling in alle gemeenteraden in 

Holland Rijnland. Mochten er uit de vaststellingsronde inhoudelijke wijzigingen voortkomen 

dan zal het regionaal beleidsplan (uiteraard) opnieuw aan u voorgelegd worden. Indien er, 
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ten opzichte van de versie die nu voorligt, slechts taaltechnische wijzigingen plaatsvinden 

zal het definitieve beleidsplan ter kennisname naar u worden verzonden. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Inspraak 

Het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg “Hart voor de jeugd” is in alle gemeenten in 

Holland Rijnland in de inspraak geweest. De inspraakreacties zijn verwerkt in deze versie 

van het regionaal beleidsplan. De inspraaknota is toegevoegd aan de bijlagen.  

 

Cliëntenparticipatie 

Op 2 december 2013 heeft een regionale bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ouders, 

jongeren en ondersteuners van diverse cliënten-, (pleeg)ouder- en jongerenraden 

geïnformeerd en betrokken werden bij het regionaal beleidsplan. In het regionaal 

beleidsplan zijn naar aanleiding van de eerdere input van jongeren en hun ouders onder 

andere de volgende punten opgenomen: toekomstmodel jeugd- en gezinsteams, integrale 

zorg nabij, zeggenschap bij de cliënt, niet over cliënten maar met cliënten, 

vertrouwenspersonen en een doorlopend zorgproces van preventie tot hulp en 

bescherming;   

 

Informatiebijeenkomst organisaties 

Vanuit de projectorganisatie 3D is op 10 december 2013 een informatiebijeenkomst voor 

basisvoorzieningen (onderwijs, voorschoolse opvang, jeugd- en jongerenwerk, huisartsen) 

georganiseerd over het regionaal beleidsplan. in Leiderdorp is het beleidsplan ook het 

trendteam en (met afgevaardigden van) de Wmo-adviesraad. 

 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het beleidsplan Transitie Jeugdzorg binnen de door 

het Rijk aan gemeenten verstrekte middelen plaats zal vinden. Ondanks dit uitgangspunt is 

er een risico dat het budget van het Rijk niet volstaat. In de meicirculaire 2014 zal meer 

duidelijkheid komen over het budget en de verdeelsleutel. De financiële uitwerking zal op 

een later tijdstip voorgelegd worden.  Mogelijk zal dan ook aan u worden voorgelegd om 

alsnog het beleid aan te passen of eigen middelen beschikbaar te stellen. 
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8 Evaluatie 

De ontwikkelingen, de uitwerking en implementatie van nieuwe taken van alle 3 de 

decentralisatie worden gemonitord. Wij informeren uw raad daarover door middel van de 

periodieke bestuursrapportages. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Beleidsplan Hart voor de jeugd versie Leiderdorp 2013U03231 
   2. Inspraak react ies Wmo adviesraad 2014E0550 
            SCW Leiderdorp2014E00551 

3. overzicht inspraakreact ies (lokaal/regionaal) incl. react ie college 2014E00560 
4. Raadsbesluit  2014I00117  



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Beleidsplan hart voor de jeugd 

 

De commissie is positief over het plan. Het geeft een goed beeld van de stand 
van zaken en biedt de voorwaarden voor een goed resultaat. Voorkomen moet 
worden dat mensen tussen wal en schip terecht komen De onzekerheid over de 

financiën is en blijft een punt van zorg. Vanuit de commissie de suggestie voor 
de toekomst om een (financiële) risicoparagraaf en een controlestrategie m.b.t. 

kwaliteit op te nemen. De raad neemt op 10 maart een besluit over het 
beleidsplan. 
 

Toezegging: 
College komt voor de raad schriftelijke terug op vragen van LPL. 
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Afdeling:

  

 Gemeentewerken  Leiderdorp, 04-02-2014 

Onderwerp:  Beheervisie openbare ruimte    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2014i00162 met datum 04-02-2014; 

gezien het advies van commissie Ruimte van 25-02-2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Beheervisie openbare ruimte vast te stellen.  

2. In te stemmen met het met ingang van 2014 verlagen van de jaarlijkse dotatie in de voorziening 

IBOR met een bedrag van € 282.137. 

3. In te stemmen met het verhogen van de jaarlijkse reguliere onderhoudsbudgetten IBOR met een 

bedrag van € 282.137. 

4. In te stemmen met het verwerken van beslispunt 2 en 3 in een budgettair neutrale 

begrotingswijziging binnen programma 4. 

5. In te stemmen om  jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele overschotten op het 

regulier onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief riolering) te storten in de 

bestemmingsreserve IBOR. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10-03-2014 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 
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mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewerken  Leiderdorp, 04-02-2014 

Onderwerp:  Beheervisie openbare ruimte  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Beheervisie openbare ruimte vast te stellen. 
2. In te stemmen met het met ingang van 2014 verlagen van de jaarlijkse dotatie in de 

voorziening IBOR met een bedrag van € 282.137. 
3. In te stemmen met het verhogen van de jaarlijkse reguliere onderhoudsbudgetten IBOR 

met een bedrag van € 282.137. 
4. In te stemmen met het verwerken van beslispunt 2 en 3 in een budgettair neutrale 

begrotingswijziging binnen programma 4. 
5. In te stemmen om  jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele overschotten 

op het regulier onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief riolering) te 
storten in de bestemmingsreserve IBOR. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en in dat kader verantwoordelijk voor een 
deugdelijk beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De beheervisie stelt het kader voor 
het beheren van de openbare ruimte van de gemeente Leiderdorp. Dit kader is uitgangspunt 
voor het nader uitwerken van het integraal beheerplan openbare ruimte. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

In 2011 is gestart met het project ‘beheer op beeldkwaliteit’. Aanleiding voor dit project was de 
wens van de gemeente Leiderdorp om te sturen op beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Dat 
betekent sturen op resultaat waarbij integraal beheer centraal staat. 
 
De volgende stap was het op orde brengen van het beheer. Dit is opgepakt in het project 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hier is de raadscommissie in mei 2013 over 
geïnformeerd. Hieraan vooraf gaand heeft er een raadspresentatie over IBOR plaatsgevonden.  
Deze beheervisie dient als kader voor IBOR om uiteindelijk te komen tot een integraal 
beheerplan voor de openbare ruimte. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De openbare ruimte wordt, binnen de kaders van de beheervisie, toegepast om het beheer  
duurzaam, functioneel, toetsbaar en binnen de huidige begroting op beeldkwaliteit te beheren. 
Daarmee heeft het raakvlakken met alle beleidsvelden die invloed uitoefenen op de openbare 
ruimte.  

  
2 Beoogd effect 

Met de beheervisie heeft de gemeente zich ten doel gesteld om duurzaam, functioneel, 
toetsbaar en binnen de huidige begroting op beeldkwaliteit te beheren waarbij rekening wordt 
gehouden met bewoners en andere gebruikers. Na vaststelling is de beheervisie tien jaar van 
kracht en gaat de organisatie vanuit dit oogpunt beheren. 
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3 Argumenten 

1.1 Met vaststelling van de beheervisie komt er een helder kader voor het beheren van de 
openbare ruimte. 
 
1.2 Door de openbare ruimte te beheren op een gemiddelde beeldkwaliteit sluit het beheer aan 
op de landelijke ontwikkelingen. 
 
1.3 De burger en ondernemer krijgen een toetsende rol op het beheer van de openbare ruimte.   
 
2.1/3.1/4.1 Budget neutrale begrotingswijziging. 
De storting in de voorziening groot onderhoud is te hoog. De budgetten voor het regulier 
onderhoud zijn te laag. Er wordt nu voorgesteld door middel van een begrotingswijziging de 
storting in de voorziening te verlagen en de regulier onderhoudsbudgetten te verhogen. Voor 
nadere toelichting zie paragraaf 7 ‘kosten, baten en dekking’. 
 
5.1 Beschikbare budgetten IBOR behouden 
Door het nemen van dit besluit blijven alle budgetten van IBOR behouden. Op het moment dat 
er gelden over zijn op het regulier onderhoud worden deze aan het einde van het jaar gestort in 
de reserve IBOR. Vanuit deze reserve worden de kapitaallasten van toekomstige vervangingen 
gefinancierd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat eventuele tekorten op de reguliere 
budgetten uit deze reserve worden gefinancierd. Bij een eventueel tekort zal conform het 
reguliere beleid aanvullend budget gezocht moeten worden. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie  

1. Cyclisch versus werkelijk verwacht 
De varianten die zijn doorgerekend in het IBOR zijn doorgerekend op basis van cyclische 
bedragen. De gekozen variant is doorgerekend op basis van werkelijk verwachte kosten. 
 
2. Berekening op basis van aannames 
De financiële doorrekening heeft plaats gevonden op basis van ervaringsgegevens en 
aannames. De werkelijke uitgaven kunnen hierdoor afwijken. 
 
3. Verschuiving tussen de jaren 
Bij het verder uitwerken van het IBOR zullen verschuivingen in de jaren gaan plaatsvinden. In 
groot onderhoud en rehabilitatie. Dit kan tot gevolg hebben dat de stand van de voorziening en 
de bestemmingsreserve aan het einde van een jaar kan afwijken van de hier genoemde 
bedragen. 
 
4. Op termijn extra jaarlijkse kapitaallasten van € 2.500.000. 
Op termijn lopen de kapitaallasten op naar 2,5 miljoen per jaar. Hiervoor is geen dekking 
aanwezig binnen de bestemmingsreserve. Het is verstandig om nu al plannen te ontwerpen om 
deze kostenstijging in de toekomst op te vangen.  
 
5. De Leiderdorpse brug, toekomstige vervanging. 
De Leiderdorpse brug is weliswaar geen eigendom van de gemeente, maar wij dragen wel bij 
aan het onderhoud. Het regulier en groot onderhoud is opgenomen in de berekeningen. Dit 
betekent voor het groot onderhoud een bedrag van € 1.300.000 voor 2018.  
De bijdrage voor de vervanging is niet meegenomen. Zowel het bedrag als het moment zijn 
nog niet in te schatten. Gezien het bedrag voor groot onderhoud moet hier rekening gehouden 
worden met een forse investering.  
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6. Areaalwijzigingen 
In de berekening is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen of krimp. De hiervoor 
beschikbare middelen zijn buiten de berekening gehouden. Jaarlijks bij het opstellen van de 
financiële kadernota wordt gekeken of de begrote bedragen voldoende zijn of dat deze moeten 
worden bijgesteld. 
 
7. Indexatie 
Alle berekeningen zijn gedaan op basis van het huidige prijsniveau. De budgetten zullen 
jaarlijks moeten worden geïndexeerd (net als de overige budgetten in de begroting) om het 
prijsniveau up-to-date te houden. 
 
5 Duurzaamheid 

De beheervisie is niet is strijd met de milieuvoorschriften en het gemeentelijk beleid op het 
gebied van duurzaamheid. 

 
6 Communicatie en participatie 

Door middel van het bijgevoegde communicatieplan worden de burgers/ondernemers 
geïnformeerd over de uitgangspunten van de beheervisie openbare ruimte.  

 
Over de uitwerking van het integraal beheerplan openbare ruimte wordt de Raad in het 2e 
kwartaal van 2014 geïnformeerd.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Het is van belang allereerst een splitsing te maken tussen IBOR en riolering. Hoewel in het 
integraal beheer ook het riool wordt meegenomen werken we bij riolering met een gesloten 
financieel stelsel. In de financiële doorrekening is het riool derhalve steeds apart in beeld 
gebracht. Waar in deze paragraaf wordt gesproken over IBOR wordt steeds exclusief riolering 
bedoeld. 
 
Als u kiest voor het in de beheervisie voorgestelde kwaliteitsniveau B, betekent dit dat er nog 
gemiddeld per jaar €2.500.000 structureel aan dekking gezocht moet worden.  
Ook bij andere in de beheervisie genoemde kwaliteitsniveaus moet extra dekking worden 
gezocht. 
 
Riolering 

Voor riolering geldt dat het bestaande GRP is aangehouden. Aangezien dit GRP in de 
begroting is opgenomen is er geen sprake van afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 
IBOR 

Het nu voorliggende plan is doorgerekend op drie onderdelen: 
1. Regulier onderhoud.  
Hierbij is de bestaande begroting (binnen programma 4) vergeleken met de benodigde 
middelen voor het regulier onderhoud. De conclusie hieruit is dat er jaarlijks een bedrag tekort 
gekomen wordt. Variërend van € 286.000 tot € 346.000 ten opzichte van de huidige budgetten. 
In het regulier onderhoud worden naast de materiele kosten ook alle uren en VAT kosten 
verantwoord. Het is in Leiderdorp niet gebruikelijk om interne uren ten laste van voorzieningen 
te boeken. Hierdoor komen de uren voor groot onderhoud eveneens ten laste van regulier 
onderhoud. 
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2. Groot onderhoud.  
Het groot onderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening IBOR. In de voorziening is naar 
verwachting per 31-12-2013 een saldo aanwezig van € 3.700.000. Rekening houdend met een 
aantal nog voor 2013 begrote posten resteert een beschikbaar saldo voor het IBOR van € 
3.400.000.  
In de voorziening is in het verleden ook een aantal bedragen gestort voor een specifiek doel. 
Bijvoorbeeld het speelruimteplan. Deze bedragen zijn, hoewel formeel geen onderdeel van het 
voorliggende plan, wel meegenomen in de berekening om te voorkomen dat de gelden anders 
ten onrechte buiten beeld zouden vallen. Naar de voorziening kijkend hebben we 
geconstateerd dat de jaarlijkse storting in de voorziening te hoog is. Deze storting kan met 
ingang van 2014 omlaag met € 282.000. Met ingang van 2024 moet deze storting vervolgens 
wel weer stijgen met € 105.000. 
 
3. Vervangingen, rehabilitatie.  
Zoals ook al besproken in het voorjaar 2013 en opgenomen in de financiële kadernota 2014-
2017 is er in het verleden geen rekening gehouden met het volledig vervangen van de 
kapitaalgoederen (met name wegen). De vervangingen komen echter wel op ons af. In 
dezelfde kadernota is toen voorgesteld om een bestemmingsreserve IBOR te vormen. Deze 
reserve is gevormd om de kapitaallasten van deze vervangingen te dekken. Deze reserve 
IBOR is inmiddels ingesteld. In 2014 wordt hier conform de primitieve begroting € 800.000 
ingestort. Deze storting wordt gebruikt om in de jaren 2015 tot 2018 de kapitaallasten op te 
vangen. In 2018 loopt deze reserve leeg.  
Er zal dus of: 
A. een regelmatige storting in de reserve moeten worden opgenomen; of 
B. de kapitaallasten moeten direct in de begroting worden opgenomen. 
 
Wij stellen voor om hierbij voor optie A te kiezen. Door met een reserve te werken hebben 
vertragingen in het vervangingsschema geen invloed op het jaarrekeningresultaat. 
Overgebleven kapitaallasten blijven hiermee automatisch behouden voor de volgende jaren. 
In 2018 is deze reserve naar verwachting leeg. Uiterlijk bij het opstellen van de begroting 2018 
zal in de begroting een dekking voor de storting moeten zijn gevonden. Aangezien de 
kapitaallasten naar de toekomst steeds verder toenemen is uiteindelijk een extra storting van 
€ 2.500.000 per jaar nodig. Dit is naar verwachting in het jaar 2033.  
 
Conclusie en voorstel 
Voor het regulier onderhoud is sprake van een jaarlijks tekort op de budgetten variërend van 
€ 286.000 tot € 346.000.  
Voor het groot onderhoud wordt jaarlijks € 282.000 te veel gestort in de voorziening. 
Wij stellen voor om de dotatie in de voorziening jaarlijks te verlagen en deze gelden in te zetten 
voor het regulier onderhoud. Daarnaast adviseren wij om het verschil tussen deze bedragen 
jaarlijks wisselend tussen € 4.000 en € 64.000 als taakstelling op te nemen in het regulier 
onderhoud. Gezien het totale jaarlijkse budget is dit een haalbare taakstelling. In onderstaande 
tabel  is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
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Begroot Ibor verschil Begroot Ibor verschil

Groen 1.842.368 1.738.670 103.698  1.834.264   1.740.841   93.423    

Spelen 67.096      138.807    -71.711   87.058       138.740      -51.682   

Wegen 2.359.535 2.571.652 -212.117 10.546.959 10.715.991 -169.032 

Verkeer 117.494    121.228    -3.734     116.705      120.696      -3.991     

Verlichting 371.842    210.763    161.079  390.085      210.763      179.322  

Kunstwerken (bruggen) 386.236    585.773    -199.537 334.451      601.511      -267.060 

Water 272.876    396.972    -124.096 309.376      376.337      -66.961   

tekort regulier onderhoud -346.418 -285.981 

verlagen dotatie 282.137  282.137  

Taakstelling -           -64.281     64.281    -             -3.844        3.844      

Totaal 5.417.447 5.699.584 -         13.618.898 13.901.035 -         

Begroot Ibor verschil Begroot Ibor verschil

Groen 1.840.911 1.736.585 104.326  1.840.190   1.731.161   109.029  

Spelen 86.993      138.674    -51.681   86.926       138.608      -51.682   

Wegen 1.764.104 2.049.715 -285.611 1.764.729   2.049.297   -284.568 

Verkeer 115.741    119.761    -4.020     115.232      119.284      -4.052     

Verlichting 391.263    210.763    180.500  390.921      210.763      180.158  

Kunstwerken (bruggen) 435.355    614.841    -179.486 436.977      613.578      -176.601 

Water 309.376    376.393    -67.017   309.376      377.202      -67.826   

tekort regulier onderhoud -302.988 -295.542 

verlagen dotatie 282.137  282.137  

Taakstelling -           -20.851     20.851    -             -13.405      13.405    

0 4.943.743 5.225.880 -         4.944.351   5.226.488   -         

2014 2015

2016 2017

 
Tabel 1. Regulier onderhoud,  dotatie voorziening en hoogte taakstelling regulier onderhoud 

 
Zoals aangegeven is voor de vervangingsinvesteringen t/m 2017 voldoende geld aanwezig in 
de bijbehorende reserve IBOR. De kapitaallasten van 2018 kunnen niet meer volledig gedekt 
worden uit deze reserve. Wij stellen voor om bij de financiële kadernota 2015-2017 met een 
dekkingsvoorstel te komen voor 2018. Ook stellen wij voor om eventuele overschotten op de 
reguliere budgetten (exclusief interne uren) jaarlijks automatisch te laten storten in de 
bestemmingsreserve IBOR. Zodat deze gelden behouden blijven voor integraal beheer en 
kunnen dienen voor dekking van toekomstige kapitaallasten. Mocht in enig jaar onverhoopt een 
tekort optreden op de reguliere onderhoudsbudgetten dan worden deze gelden niet 
automatisch onttrokken uit de bestemmingsreserve IBOR. Voor deze gelden zal conform alle 
andere programmabudgetten separaat dekking moeten worden gezocht.  
Deze mogelijke extra dotaties in de bestemmingsreserve zijn niet voldoende voor het opvangen 
van alle toekomstige kapitaallasten. Op termijn zal dekking gevonden moeten worden voor een 
oplopend bedrag aan kapitaallasten tot € 2.500.000 per jaar in 2033. 
 
In onderstaande tabel is het verloop van de bestemmingsreserve IBOR in beeld gebracht. 

2014 2015 2016 2017 2018

Stand reserve 1-1 -           800.000    677.910    466.351    188.582    

begrote storting 800.000    -           -           -           -           

onttrekking tbv kapitaallasten IBOR -           122.090    211.558    277.769    335.534    

Stand reserve 31-12 800.000    677.910    466.351    188.582    -146.952    
Tabel 2, verloop bestemmingsreserve IBOR 
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8 Evaluatie 

Er komt op drie momenten een evaluatie van de beheervisie openbare ruimte. Het eerste 
moment is anderhalf jaar na vaststelling (3e kwartaal 2015) en het tweede moment is na vijf 
jaar (2019). De derde evaluatie wordt verwerkt in de geactualiseerde beheervisie die in 2024 
vastgesteld moet worden.   
 

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
de secretaris,             de burgemeester, 
 
 
H. Romeijn             L.M. Driessen-Jansen 
 

 

 
 
 
 
Bijlagen:  

• Beheervisie openbare ruimte  

• Communicatieplan 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 25 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Beheervisie openbare ruimte 

 

In de beheervisie staan de uitgangspunten voor het beheren van de openbare 
ruimte van de gemeente Leiderdorp. De commissie onderschrijft de insteek van 
de visie en het daaruit voortvloeiende beheerplan om het beheer van de 

openbare ruimte planmatig op orde te houden en zo op termijn een inhaalslag te 
voorkomen.. 

Wat de commissie zorgen baart is dat er geen financiële dekking staat 
aangegeven. Vanaf 2015 zou er in de begroting jaarlijks een ton moeten worden 
gereserveerd. Een andere mogelijkheid is eventuele meevallers consequent 

hiervoor te bestemmen. 
Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissie zegt het college toe de 

burgerschouw nader uit te werken en de rol van burgers en ondernemers 
daarbij te betrekken 
De commissie kijkt uit naar de uitwerking van de beheervisie in het integraal 

beheerplan en vraagt speciaal aandacht voor de communicatie. 
Op 10 maart neemt de raad een besluit over de visie. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 8-01-2014 

Onderwerp: Intrekken Verordening 

Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 21 januari 2014, nr. 2013I02044; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Verordening programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 maart 2014 in te trekken. 

2. Als gevolg van beslispunt 1 de benoeming van de heer A.P.M. Rodenburg als programmaraadslid per 

1 maart 2014 te beëindigen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 21-01-2014 

Onderwerp: Intrekken Verordening 

Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 maart 2014 in te trekken. 
2. Als gevolg van beslispunt 1 de benoeming van de heer A.P.M. Rodenburg als 
programmaraadslid per 1 maart 2014 te beëindigen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds 1998 verplicht de Mediawet gemeenten om een programmaraad in te stellen. 

De programmaraad adviseert aan exploitanten van kabelnetten over de invulling 

van het zogenoemde analoge basispakket van radio- en televisiezenders. Sinds 1 

januari 2006 neemt Leiderdorp deel aan de Programmaraad Rijnland Bollenstreek. 

Daartoe is destijds de ‘Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek’ 

vastgesteld.  

 

Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet inwerking getreden 

waardoor de verplichting om een programmaraad in te stellen vervalt. Als gevolg 

hiervan kan de Programmaraad Rijnland Bollenstreek worden opgeheven. 

De gemeente heeft hiertoe een verzoek ontvangen van de Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek. 

 

De heer A.P.M. Rodenburg, vertegenwoordigend lid van de programmaraad 

namens de gemeente Leiderdorp, is reeds geïnformeerd door de programmaraad 

over de aanstaande opheffing. 
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1.b Voorgeschiedenis 

Begin 2006 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp, samen met tien andere 

gemeenteraden, de ‘Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de 

gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude’ vastgesteld. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 - 

2 Beoogd effect 

Het opheffen van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek 

 

3 Argumenten 

1.1 De programmaraad is niet langer wettelijk verplicht 

Op 1 januari 2014 is een wetwijziging van de Mediawet inwerking getreden. Daarmee 

vervalt de verplichting voor gemeenten tot het instellen van een programmaraad. Ook zijn 

kabelexploitanten niet langer verplicht het advies van de programmaraad op te volgen. Het 

huidige aanbod kabelexploitanten is dermate divers dat de invulling van radio- en 

televisiezenders wordt overgelaten aan de markt. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

Indien de Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek wordt ingetrokken zal de 
heer A.P.M. Rodenburg door de gemeente Leiderdorp worden geïnformeerd over de 
beëindiging van zijn benoeming. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De bijdrage bestemd voor deelname aan de programmaraad bedraagt in de 

meerjarenbegroting 2014 € 2.019 en zal conform coalitieakkoord vrijvallen in de algemene 

middelen. 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Voorstel tot intrekking Verordening, Programmaraad Rijnland Bollenstreek brief d.d. 6 
november 2013 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek 

 

De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 10 maart 
een besluit. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Archiefverordening Leiderdorp 

2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2014i00219, van 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in de artikelen 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 ; 

overwegende dat als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enkele andere 

wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht in het kader van de Wet 

Revitalisering Generiek Toezicht, het specifieke archieftoezicht door de provincie is vervangen door 

generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet;  

b e s l u i t: 

vast te stellen de navolgende  

 

Archiefverordening Leiderdorp 2014 

 

( Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en 

wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, het aanwijzen van de 

archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats ). 

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepaling  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 

a. de wet:    de Archiefwet 1995; 

b. de gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de wet, voor 

zover behorende tot de gemeente;  

c. de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester en 

wethouders aangewezen archiefbewaarplaats; 

d. de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris; 

e. de beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de 

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn 

overgebracht naar een archiefbewaarplaats; 
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f. beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen 

organisatie-onderdeel, zelfstandig belast met de documentaire 

informatievoorziening; 

g. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, 

met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, 

bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd; 

h. de gemeenschappelijke regeling:  

                                            de gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het  

archief van de gemeente Leiderdorp van 2 april 2001.  

( Gemeenteblad  Leiderdorp  2001, Nr. 36 )   

 

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden 

 

Artikel 2 Archiefbewaarplaats 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en 

doelmatige archiefruimten. 

 

Artikel 3 Aanwijzen beheerders 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).  

 

Artikel 4 Aanstellen personeel 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor 

de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en 

documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.  

 

Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden  

1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de 

archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is 

gewaarborgd. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden 

bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze 

kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in 

aanmerking komen. 

 

Artikel 6 Kosten zorg voor archiefbescheiden 

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende 

middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn 

verbonden. 
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Artikel 7 Besluit Informatiebeheer 

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke 

organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast in het Besluit 

Informatiebeheer. 

 

Artikel 8 Verslag aan de raad 

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag over hetgeen zij hebben verricht ter 

uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hen 

zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van 

de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn   

                         overgebracht naar de archiefbewaarplaats  

 

Artikel 9 Toezicht archivaris 

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het 

beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.  

 

Artikel 10 Vervanging archivaris 

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen 

toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door één of meer 

ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet. 

 

Artikel 11 Opdracht beheerder 

1. De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, 

alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent 

de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de 

archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin 

archiefbescheiden zijn opgenomen. 

2. De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben 

met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de 

archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden. 

 

Artikel 12 Mededeling archivaris aan beheerder of burgemeester en wethouders 

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder 

en, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. De archivaris geeft daarbij aan 

welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen. 
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Artikel 13 Mededeling beheerder aan archivaris  

De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en 

wethouders een voorstel te doen tot: 

a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan 

een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon; 

b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als 

archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte; 

c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden; 

d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem; 

e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen. 

 

Artikel 14 Verslag archivaris  

De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening 

van het toezicht. 

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen 

 

Artikel 15  

1. De Archiefverordening van de gemeente Leiderdorp 1998 wordt ingetrokken. 

2. Het Besluit Informatiebeheer Leiderdorp, besluit van het college van 27oktober1998 blijft van  

    kracht en wordt geacht op artikel 7 te zijn gebaseerd.  

 

Artikel 16  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2014.  

 

Artikel 17  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Leiderdorp 2014. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

     

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting Archiefverordening 2014 
Algemeen deel toelichting 
 
Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het    
Landelijk Overleg  van Provinciale Archiefinspecteurs. (LOPAI )  Dat model heeft de instemming van de 
VNG.  
Het opstellen van de ontwerp verordening is in overleg gebeurd tussen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude en de gemeentearchivaris van Leiden, die tevens gemeentearchivaris  is van Leiderdorp 
en Zoeterwoude .   
 
De Archiefwet 1995 stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. 
Daarmee is het volgens het LOPAI, de belangrijkste wet voor de informatievoorziening van de 
Nederlandse overheid. 
In de Archiefwet 1995 zijn er extra eisen opgenomen voor een zorgvuldig geselecteerd deel van de 
archiefbescheiden dat blijvend bewaard moeten worden. Deze bescheiden moeten in openbare 
archiefbewaarplaatsen worden bewaard en beschikbaar zijn voor iedere burger. De Archiefwet 1995 is 
een wet op hoofdlijnen. Een aantal onderdelen is in het Archiefbesluit 1995 uitgewerkt in bepalingen op 
hoofdlijnen. Die bepalingen zijn verder ingevuld met de Archiefregeling (2009). 
 
De Archiefverordening is aangepast  als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet, en 
enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht. Met de 
invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is het specifieke toezicht door 
de provincies vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de 
Gemeentewet.  Het verticale toezicht door de provincie is vervangen door het horizontale toezicht:  het 
college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het 
informatiebeheer en de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag 
uitbrengen aan het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht.  
 
De implementatie van deze wijziging van de toezichtverhoudingen gebeurt aan de hand van door de  
VNG en het LOPAI opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg.  Met de daarin 
ontwikkelde kritische prestatie indicatoren voor het informatie beheer en de archiefzorg wordt door 
gemeentelijke ( DIV )  beheerders en de gemeente archivaris, in overleg met het Provinciale archief 
toezicht, de in de verordening opgenomen verantwoordings- en verslag voorschriften tot uitvoering 
gebracht.  
 
De verordening is van toepassing op zowel papieren als digitale archiefbescheiden. 
Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt 
gedefinieerd.  
Hoofdstuk III is een uitwerking van het toezicht, als bedoeld in artikel 32, tweede lid van de wet, 
zoals dat door de archivaris wordt uitgeoefend. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
De wetgever bedoelt binnen het begrip archiefbescheiden alle op enigerlei wijze vastgelegde 
informatie te vatten, inclusief die uitsluitend via informatietechnologie dan wel -systemen opgevraagd of 
gepresenteerd kan worden. Bijgevolg heeft de onder c. genoemde archiefbewaarplaats ook betrekking 
op de omgeving waarin digitale archiefbescheiden worden beheerd. 
 
 
 
Artikel 2 Archiefbewaarplaats  
Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn, is geregeld in het Archiefbesluit 1995 en in de 
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Archiefregeling 2010. 
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke 
bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.  
Als gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van artikel 31 van de wet is aangewezen de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden,  gevestigd Boissotkade 2a te Leiden. 
( ZTW sinds 5 april 1994 , LDP sinds 1 januari 1996  )  
 
Artikel 3  Archiefbeheerder  
Het aanwijzen van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 door burgemeester en 
wethouders vast te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer.   
 
Artikel 4 Aanstellen personeel 
Dit is het personeel dat is aangesteld als medewerker van de afdeling Documentaire Informatie  
Voorziening ( Afdeling Concernzaken, DIV, Post- en Archiefzaken ). 
 
Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden  
De Archiefregeling 2010 stelt nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het behoud 
van de archiefbescheiden gedurende hun bewaartermijn. 
De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11, tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels 
omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking 
komende archiefbescheiden.  
Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van 
de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten 
voor de overheid als geheel is dat minder gewenst. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te 
verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. De gemeente Leiderdorp heeft als 
ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt. 
 
Artikel 6  Kosten zorg voor archiefbescheiden 
Via Kadernota en Begrotingsvoorstellen volgt besluitvorming in de Raad.  
 
Artikel 7 Besluit Informatiebeheer 
De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het door het college vastgestelde Besluit Informatiebeheer 
van  27 oktober 1998. In de Slotbepaling onder artikel 15 is geregeld dat het reeds bestaande Besluit 
Informatiebeheer in stand blijft.  
De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en wethouders van 
het Besluit. In dat Besluit verwerken burgemeester en wethouders de gemeentelijke 
organisatieveranderingen en het onderbrengen van delen van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. 
 
Artikel 8 Verslag aan de raad 
Het college legt verantwoording af aan de raad over hun zorg voor de archiefbescheiden. 
Door de Wet revitalisering generiek toezicht wijzigt het sturende provinciale archieftoezicht vooraf in 
toezicht achteraf. Daardoor wordt het interne toezicht op het beheer belangrijker.  
 
Artikel 9 Toezicht archivaris  
Artikel 10 Vervanging archivaris  
Artikel 11 Opdracht beheerder 
Artikel 12  Mededeling archivaris  
 
Artikel 13 Mededeling  beheerder 
Slechts die aspecten van de uitoefening van het archiefbeheer zijn hier vermeld, die bij constatering 
achteraf tot onevenredig hoge kosten zouden kunnen leiden, of die ernstige schade voor het behoud dan 
wel de openbaarheid van de archiefbescheiden en de rechtszekerheid van de burger tot gevolg zouden 
hebben.  
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In dit kader is de gemeentearchivaris betrokken geweest bij de bouw en inrichting van de  archiefruimten 
in het nieuwe gemeentehuis. Ook de overdracht van taken aan de  Gemeenschappelijke Regeling 
Servicepunt71 is onder de aandacht van de gemeentearchivaris.  
De GR Servicepunt71 zal voor de overkomende archiefwettelijke verplichtingen en taken een eigen 
archiefregeling vaststellen. Daarin worden de taken van beheerders, de archivaris en de aanwijzing van 
de bewaarplaats geregeld.  
De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke archiefregeling 
van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een archiefregeling heeft getroffen die aan 
de eisen van de Archiefwet voldoet.   
 
Artikel 14 Verslag  archivaris 
De verslaglegging door de archivaris is de basis voor de verantwoording van het college van 
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 8. 
 
                                         ---------------------------------------------------------- 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Archiefverordening Leiderdorp 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen  Archiefverordening Leiderdorp 2014  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Archiefverordening is aangepast  als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 
oktober 2012 is het specifieke toezicht door de provincies vervangen door generiek toezicht op 
de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het verticale toezicht door de 
provincie is vervangen door het horizontale toezicht: het college van burgemeester en 
wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het informatiebeheer en 
de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengen aan 
het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het    
Landelijk Overleg  van Provinciale Archiefinspecteurs. (LOPAI )  Dat model heeft de instemming 
van de VNG.  
Het opstellen van de ontwerp verordening is in overleg gebeurd tussen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude en de gemeentearchivaris van Leiden, die tevens gemeentearchivaris is van 
Leiderdorp en Zoeterwoude .   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

-  Organisatieveranderingen, nieuw gemeentelijk kantoorgebouw. 
-  Samenwerking van de gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Serviepunt71.  
-  De sinds 2001 bestaande goede samenwerking van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude wat 
betreft de benoeming van de gemeentearchivaris van Leiden als gemeentearchivaris van 
Leiderdorp en Zoeterwoude en de aanwijzing van de archiefbewaarplaats van Leiden als  
archief bewaarplaats van Leiderdorp en Zoeterwoude. Uitgewerkt in de gemeenschappelijke 
regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp van 2 april 2001.  
( Gemeenteblad  Leiderdorp  2001, Nr. 36 )   
- Voortgaande digitalisering van de documentaire informatie.  
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2 Beoogd effect 

Voldoen aan de gewijzigde toezichtverhoudingen en het regelen van de horizontale, 
binnengemeentelijke toezichtverhoudingen.      
 

3 Argumenten 

Bij de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht door 
de provincies vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis 
van de Gemeentewet. De provinciale bevoegdheden zijn beperkt tot het toezicht op het 
voorkomen van mogelijke taakverwaarlozing.  
De gemeentelijke beheerders en de gemeentearchivaris werken in overleg met het 
provinciale  archieftoezicht aan de implementatie van de wijziging van de 
toezichtverhoudingen. Dat gebeurt aan de hand van door de VNG en het LOPAI 
opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg.  Met de daarin 
ontwikkelde kritische prestatie indicatoren voor het informatie beheer en de archiefzorg 
worden door gemeentelijke ( DIV ) beheerders en de gemeentearchivaris, in overleg met 
het provinciale archieftoezicht, en de in de verordening opgenomen verantwoordings- en 
verslag voorschriften tot uitvoering worden gebracht.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het bestaande College Besluit Informatiebeheer van 27 oktober 1998, op grond van de 
Archiefverordening 1998 wordt in stand gelaten.  
De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en 
wethouders van het Besluit Informatiebeheer. Het college streeft ernaar om het nieuwe 
besluit Informatiebeheer 2014 ter vervanging van het besluit Informatiebeheer 1998 binnen 
6 maanden na vaststelling van de Archiefverordening 2014 vast te stellen. Het is zodoende 
niet noodzakelijk voorafgaand aan de vaststelling van het besluit Informatiebeheer 2014 de 
Archiefverordening 2014 aan te passen, want artikel 7 geeft het college de bevoegdheid 
een nieuwe besluit Informatiebeheer vast te stellen. Het nieuwe besluit geeft daarbij 
uitvoering aan het bepaalde in artikel 7 van de Archiefverordening 2014.  In dat Besluit 
verwerken burgemeester en wethouders de gemeentelijke organisatieveranderingen en 
het onderbrengen van delen van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. De GR Servicepunt71 zal voor de 
overkomende archiefwettelijke verplichtingen en taken een eigen archiefregeling 
vaststellen. Daarin worden de taken van de beheerders, de archivaris en de aanwijzing 
van de bewaarplaats geregeld. 
De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke 
archiefregeling van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een 
archiefregeling heeft getroffen die aan de Archiefwet voldoet.  
 

5 Duurzaamheid 

Selectie en bewaren van overheidsdocumenten op grond van de landelijke geldende 
Archiefwet en uitvoeringsregelingen  
 

6 Communicatie en participatie 

Met de SP71 gemeenten en de gemeentearchivaris Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is 
de inhoud van de ontwerpverordening besproken.   
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7 Kosten, baten en dekking 

Er is sprake van de uitvoering van wettelijke voorschriften.  

8 Evaluatie 

De verordening regelt de verslaglegging aan de raad door burgemeester en wethouders 
aan de hand van verslagen van de archivaris, in verband met het beheer van de 
archiefbewaarplaats en van het toezicht op het beheer door de gemeente van de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.     

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- RBS  Archiefverordening Leiderdorp 2014 
 
  



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 

 

De commissie adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 10 maart 
een besluit. 
 

Toezegging: 
College bekijkt de suggestie vanuit de commissie om in beslispunt mee te geven 

dat het oude besluit vooralsnog van kracht blijft, maar dat er binnen 6 maanden 
een nieuw besluit volgt. 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene Subsidieverordening 

Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr 2014i00159 en nr 2014i00149 

van 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp. 

b. raad: raad van de gemeente Leiderdorp. 

c. eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet 

behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van 

tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken. 

d. productsubsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling 

voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt op basis van specifieke producten, diensten of 

prestaties. 

e. huisvestingssubsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een 

instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt ten behoeve van de dekking van 

noodzakelijke huisvestingskosten (huur, exploitatie). 

f. reguliere subsidie: subsidie bedoeld om een bepaalde instelling aan te moedigen en structureel te 

ondersteunen, die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren voor een periode van maximaal 

vier jaar wordt verstrekt. 

 

Artikel 2. Reikwijdte verordening 

1. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en 

wethouders op de volgende beleidsterreinen, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke 
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verordening een uitputtende regeling is getroffen, subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is): 

a) cultuur, educatie en recreatie; 

b) welzijn; 

c) volksgezondheid; 

d) sporten en bewegen 

2. De raad stelt na aanvang van de nieuwe raadsperiode voor een periode van vier jaar algemene 

maatschappelijke doelen vast op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt.  

3. Het college kan nadere regels stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de 

verdeling van de subsidie per doeleinde zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven. 

 

Artikel 3. Bevoegdheid college 

1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies binnen de door de raad 

gestelde algemene maatschappelijke doelen en met inachtneming van de in de gemeentebegroting 

opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, 

dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 

2. Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden. 

 

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD 

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud 

1. De raad stelt jaarlijks vóór 1 april, op voorstel van het college, de subsidieplafonds voor het daarop 

volgende jaar vast. 

2. Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag 

wordt verdeeld. 

3. Het college kan – met inachtneming van de door de gemeenteraad vastgestelde algemene 

maatschappelijke doelen– nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag. 

4. Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de 

gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen. 

5. Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de 

voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. 

 

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens 

1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college. 

2. Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens: 

a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd; 
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b. de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan 

dat doel bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar 

ingezetenen en op de door de gemeente vastgestelde doeleinden; 

c. een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt 

aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private 

organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde 

activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan; 

d. indien van toepassing, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag. 

3. Indien een aanvrager voor de eerste maal een productsubsidie, huisvestingssubsidie of reguliere 

subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de 

jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan de aanvraag. 

4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid 

genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag 

noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn. 

 

Artikel 6. Aanvraagtermijn 

1. Een aanvraag voor een productsubsidie, huisvestingssubsidie en reguliere subsidie wordt gedaan 

uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking 

heeft. 

2. Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te 

wijzen subsidies. 

 

Artikel 7. Beslistermijn 

1. Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van 

de volledige aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 13 weken gerekend 

vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de subsidie. 

2. Het college beslist op een aanvraag voor een productsubsidie, huisvestingssubsidie en reguliere 

subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend. 

 

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 8. Weigeringsgronden 

Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de activiteiten van de aanvrager niet of niet 

in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede 

komen aan de gemeente of haar ingezetenen. 

 

Artikel 9. Wet BIBOB 

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen doeleinden of onderdelen daarvan 

bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden 
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ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 

integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

 

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 10. Verlening subsidie 

1. Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van 

de te ontvangen subsidie plaats vindt. 

2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met 

betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie. 

 

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting 

1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt 

gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats. 

2. Indien een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt 

gegeven, wordt 100% bevoorschot. 

3. Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening, 

de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald. 

 

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER 

Artikel 12. Tussentijdse rapportage 

Bij subsidies, hoger dan 50.000 euro, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in 

beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en 

verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een 

dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd. 

 

Artikel 13. Meldingsplicht 

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, 

waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan 

de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

 

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger 

1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend. 

2. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: 

a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor 

subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon; 

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 

c. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening 

verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen; 
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d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de  

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 

3. De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 

4:71 Algemene wet bestuursrecht. 

 

HOOFDSTUK 7. VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 15. Verantwoording subsidies tot 5.000 euro 

1. Subsidies tot 5.000 euro worden door het college: 

a. direct vastgesteld of; 

b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht. 

2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de 

aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor 

de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 

verplichtingen. 

 

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de 

subsidieontvanger vóór 1 mei volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot 

vaststelling in bij het college. 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor 

de subsidie is verleend, zijn verricht. 

3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd. 

 

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag 

tot vaststelling in bij het college: 

a. bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten; 

b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het 

kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend. 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat: 

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn 

verricht; 

b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel 

verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; 

d. een accountantsverklaring. 
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3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd. 

 

Artikel 18. Vaststelling subsidie 

1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie 

vast. 

2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing tot 

de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, 

dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de 

aanvraag tot subsidievaststelling. 

3. Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie 

direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in 

te dienen. 

4. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is 

ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling. 

 

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 19. Hardheidsclausule 

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing 

laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op 

het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van 

toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag 

gedaan aan de raad. 

 

Artikel 20. Intrekking 

De Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2012 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 21. Overgangsbepalingen 

1. Deze verordening kan van toepassing worden verklaard op subsidies die vóór de inwerkingtreding van 

deze verordening zijn verleend indien en voor zover niet nadelig voor de subsidieontvanger. 

2. Vaststelling van vóór inwerkingtreding van deze verordening verleende subsidies vindt plaats 

overeenkomstig het bepaalde in deze verordening indien en voor zover niet nadelig voor de 

subsidieontvanger. 

 

Artikel 22. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 

 

Artikel 24. Citeertitel 
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Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2014. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene Subsidieverordening 

2014 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het raadskader subsidiëring 2015 dat uw raad in oktober 2013 heeft vastgesteld, 

vraagt om aanpassing van de ASV 2012. U vraagt in dat kader het college een 

voorstel te doen voor Algemene maatschappelijke doelen ter vervanging van de 

doeleinden die in artikel 2 van de huidige ASV zijn opgenomen. Een voorstel 

hiervoor wordt separaat uw raad voorgelegd (2014i00149). 

 

We stellen voor om zo kort voor de verkiezingen slechts enkele wijzigingen in de 

bestaande ASV 2012 aan te brengen. In de volgende raadsperiode doet het college 

uw raad een voorstel om de ASV 2012 (VNG-model 2009) in lijn te brengen met de 

VNG-model-ASV 2013. Die modelverordening is, naar de mening van de VNG, ten 

opzichte van de vorige, verbeterd qua juridische houdbaarheid, helderheid en 

praktische toepasbaarheid (VNG-ledenbrief 13/075 van 27 september 2013). Vóór 

de vaststelling van de subsidieplafonds 2016 (bij begrotingsbehandeling in 

november 2014) wordt uw raad hiervoor een voorstel gedaan. 

 

De reden dat nu geen voorstel wordt gedaan voor de omzetting van de ASV 2012 

naar een geheel nieuwe verordening is, dat  die omzetting een inhoudelijke 

discussie en meer voorbereiding vraagt, waarvoor de raad en het college tot het 

einde van deze raadsperiode onvoldoende tijd rest. De inhoudelijke discussie die wij 

voorzien betreft met name de verschuiving van bevoegdheden van de 

gemeenteraad naar het college. Naar analogie van de decentralisatie van taken van 

het Rijk naar de lokale overheid, wordt in de VNG-subsidiemodelverordening 2013 

binnen het subsidieproces een aantal bevoegdheden van de raad aan het college 
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gedelegeerd. De VNG adviseert de Algemene subsidieverordening alleen de 

essentiële elementen van het subsidieproces te laten bevatten en het overige vast 

te leggen in ‘subverordeningen’. Het vaststellen van deze subsidieregelingen zoals 

de VNG ze noemt, wordt als de modelverordening 2013 wordt gevolgd, een 

gedelegeerde bevoegdheid van het college (art 147;1 Gemeentewet).  

 

De belangrijkste wijzigingen in de voorliggende ASV 2014 ten opzichte van de ASV 

2012 zijn: 

1. het begrip stimuleringssubsidie is vervallen omdat in 2014 het Stimuleringsfonds, 

waar de term aan was gerelateerd, is wegbezuinigd. 

2. Artikel 2 Reikwijdte, waarin de subsidiedoeleinden stonden, is in zijn geheel 

gewijzigd. De algemene maatschappelijke doelen zijn uit de ASV gehaald en 

vervangen door de beleidsterreinen waarvoor subsidie kan worden verstrekt. 

3. Artikel 18 Egalisatiereserve, overige reserves en voorzieningen is uit de ASV 

gehaald. Dit artikel bleek slecht uitvoerbaar/toepasbaar. Het college stelt 

Beleidsregels eigen vermogen en reserves op ter vervanging van dit artikel. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Eind 2011 is de ASV 2012 opgesteld. Hiermee is nu twee subsidieronden gewerkt. 

In deze periode is vanwege een bezuiniging op het plafond het stimuleringsfonds 

komen te vervallen, waardoor het begrip stimuleringssubsidie niet meer van 

toepassing is. De subsidiedoelen uit artikel 2 blijken, gezien het raadskader, snel 

achterhaald. En het artikel over de reservevorming blijkt moeilijk uitvoerbaar. Dit 

wordt bevestigd door de controller die jaarlijks het subsidieproces beschouwt. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De wijziging van de ASV hangt samen met het welzijnsbeleid, cultuurbeleid, sporten 

en bewegen, het accommodatiebeleid, de Wmo, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 

beleid, het jeugdbeleid en het ouderenbeleid. 

 

2 Beoogd effect 

De wettelijke grondslag bepalen waarop lokaal welzijnssubsidie kan worden verstrekt. 
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3 Argumenten 

1.1 De ASV 2012 is gewijzigd in de ASV 2014 om op een pragmatische manier invulling te 

geven aan het kader van uw raad en om de ASV 2012 iets gebruiksvriendelijker te maken. 

Voor de gebruikers van de ASV-de gesubsidieerde organisaties- is er behalve de doelen 

niets veranderd. Omzetten van de ASV 2012 (model 2009) naar de ASV 2015 (model 

2013) vindt plaats voor het vaststellen van de subsidieplafonds 2016 bij de 

begrotingsbehandeling in november 2014. 

 

1.2 Het einde van de raadsperiode is niet het moment om een verdergaande wijziging van 

de algemene subsidieverordening  door te voeren. 

Het model van de VNG stelt delegeren van een aantal bevoegdheden van de raad naar 

het college voor. Hierover zal een inhoudelijke discussie moeten plaats vinden waarvoor 

het begin van een nieuwe raadsperiode een beter moment is. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De ASV 2014 wordt aan het begin van de nieuwe raadsperiode opnieuw herzien. 

De Leiderdorpse organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie zullen in dat 

traject eerder geïnformeerd worden, hoewel zij van de wijzigingen zelf weinig merken. 

Deze zijn gericht op het voorkomen van staatssteun en het delegeren van bevoegdheden 

van raad naar college. Aanvraag- en indieningstermijnen, verantwoordingseisen en 

dergelijke kunnen gelijk blijven. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties die voor 2014 subsidie hebben aangevraagd worden van de wijzigingen 

op de hoogte gesteld als zij worden geïnformeerd over de subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

Voor de model ASV 2009 zijn gedurende 4 jaar door gemeenten die deze hebben gebruikt 

verbetervoorstellen gedaan. Deze (en gewijzigde –Europese- wet- en regelgeving) hebben 
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geleid tot een nieuwe modelverordening 2013. Deze zal als uitgangspunt dienen voor het 

voorstel voor de ASV 2015 dat het college in de nieuwe periode aan uw raad gaat doen.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 

 

De meerderheid van de commissie ziet deze verordening als tussenstap. 
Onduidelijk is wat er nu gewijzigd is in de verordening. De VVD, D66 en LPL 
willen dat alleen de algemene subsidiedoelen uit de verordening 2014 worden 

geschrapt. Het is aan de nieuwe raad dit onderwerp en eventuele andere 
wijzigingen (verslaglegging door instellingen, social return en democratische 

kaderstelling) na de verkiezingen te bespreken. De raad neemt op 10 maart een 
besluit over de verordening 2014. 
 

Toezegging: 
College zegt een oplegnotitie en de matrix toe voor de raad van 10 maart. 
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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene maatschappelijke 

subsidiedoelen 2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2014i00149 van 11 

februari 2014; 

gezien het advies van commissie bestuur en maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen: 

 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 

a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en 

actieve bewoners in Leiderdorp; 

b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt; 

c. Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding; 

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten; 

e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen. 

2. Zelfredzaamheid en participatie 

a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur; 

b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en 

natuuractiviteiten. 

c. Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed; 

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het 

gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging; 

e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia; 

f. Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten; 

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; 

h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele 
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activiteiten; 

i. Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader; 

j. Ondersteunen en verbeteren van  informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van 

mantelzorgers en  vrijwilligers. 

3. Optimale gezondheid 

a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken 

en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen; 

b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren; 

c. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over 

gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen; 

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene maatschappelijke 

subsidiedoelen 2015 

 Aan de raad.  

Beslispunten 

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen: 
 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 

a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en 

actieve bewoners in Leiderdorp; 

b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt; 

c. Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding; 

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten; 

e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen. 

2. Zelfredzaamheid en participatie 

a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur; 

b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en 

natuuractiviteiten. 

c. Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed; 

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het 

gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging; 

e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia; 

f. Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten; 

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; 

h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele 

activiteiten; 

i. Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader; 

j. Ondersteunen en verbeteren van  informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van 

mantelzorgers en  vrijwilligers. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Inleiding 

De Algemene Maatschappelijke doelen hebben een relatie met of zijn ontleend aan diverse 

actuele beleidsnota’s op het gebied van gezondheid, Wmo, (ouderen- en jongeren)welzijn, 

sport en bewegen en cultuur en zijn in lijn met de Maatschappelijke structuurvisie en de 

opgave van de drie decentralisaties die uitgaan van het zolang mogelijk in eigen kracht 

(blijven) staan van inwoners van Leiderdorp. We stellen voor deze geactualiseerde doelen 

buiten de Algemene Subsidieverordening te laten. Hiermee sorteren we voor op het 

voorstel om de huidige ASV voor de vaststelling van de begroting 2016 in lijn te brengen 

met de model ASV 2013. Daarin adviseert de VNG alleen de essentiële elementen op te 

nemen. 

De Maatschappelijke Structuurvisie 

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door 

te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de 

inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente, maken het samen mogelijk 

dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. 

De positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit.” 

Binnen de centrale ambitie zijn in de Maatschappelijke Structuurvisie Acht kaders van 

aandacht benoemd en is van daaruit per maatschappelijk-beleidsgebied een aantal doelen 

geformuleerd.  Deze vormen ook de basis voor de algemene maatschappelijke doelen 

waaraan we met subsidiëring binnen de ASV willen bijdragen. 

Herontwerp van het sociaal domein 

Daarnaast hebben we gekeken naar de opgaven die de 3 Decentralisaties met zich mee 

gaan brengen. Alle decentralisaties gaan uit van de eigen regie en de eigen kracht van 

3. Optimale gezondheid 
 
a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, 

roken en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen; 

b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren; 

c. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over 

gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen; 

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden. 
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individuele inwoners en groepen van inwoners. Daar hoort een omslag bij (in denken en 

doen) van cliënten, professionals, instellingen én gemeenten naar vraaggericht werken, 

talentontwikkeling en de cliënt als onderdeel van zijn eigen oplossing of die van anderen. 

Een beweging van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie, gebruik maken van 

de eigen mogelijkheden van inwoners en hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats 

van zorgen voor. Dat betekent de ondersteuning dichterbij mensen realiseren. De 

gemeente is hierbij een van de actoren in de netwerksamenleving, die een doel- en 

resultaatgerichte(re) manier van sturen hanteert en  zowel versnippering als overlap in 

aanbod tegen gaat. Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om 

maatschappelijke doelen te bereiken. 

1.b Voorgeschiedenis 

In de vergadering van 20 oktober 2013 heeft uw raad de kaders subsidiëring 2015 

vastgesteld. Een van de kaders was te komen met een voorstel tot aanpassing van de in 

de Algemene Subsidieverordening 2012 artikel 2 lid 1 en in de prestatie-doelenmatrix 

opgenomen algemene maatschappelijke doelen, zodat deze aansluiten op de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De algemene maatschappelijke doelen hangen samen met (jongeren en ouderen) 

welzijnsbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, het sporten- en bewegenbeleid, cultuurbeleid, de 

maatschappelijke structuurvisie, de drie decentralisaties en het subsidiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Het met subsidiëring sturen op actuele gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De doelen zijn ontleend aan actuele beleidsnota’s op het gebied van ouderen en 

jongeren, welzijn, Wmo, sporten en bewegen, cultuur en lokale gezondheid en zijn in lijn 

met de maatschappelijke structuurvisie en de opgave van de drie decentralisaties. 

Deze zijn reeds door uw raad vastgesteld of maken deel uit van beleid in voorbereiding. 

 

1.2 Hiermee geeft het college uitvoering aan een van de kaders subsidiëring die uw raad in 

oktober 2013 heeft vastgesteld. 

Deze zijn gericht op de subsidiëring (programma en 3 productsubsidies) voor 2015.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Een voorstel tot wijziging van de verordening wordt separaat gedaan.  
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Wijzigen van de ASV 2012 is noodzakelijk om de subsidiedoelen te wijzigen omdat deze 

hierin zijn vastgelegd. In het voorstel de ASV te wijzigen wordt voorgesteld de doelen niet 

in de verordening op te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld om later in 2014 met het 

nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad de ASV om te zetten naar de VNG-

modelverordening 2013. Omdat dit onder andere het delegeren van bevoegdheden van  

de raad naar het college behelst, wordt dit voorstel aan een nieuwe raad voorgelegd. 

 

5 Duurzaamheid 

Het leren over duurzaamheid, milieu- en natuurbewustzijn ligt vast in de doelstelling om de 

natuureducatie en deelname aan milieu- en natuuractiviteiten te bevorderen. 

 
6 Communicatie en participatie 

De productgesubsidieerde organisaties en organisaties uit het subsidieprogramma worden 

over de wijziging van de doelen geïnformeerd in het schrijven dat zij ontvangen over de 

subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 
 

8 Evaluatie 

Bij beleidswijzigingen dienen de doelen te worden bijgesteld. De activiteiten waarvoor 

subsidie wordt verstrekt dienen bij te dragen aan de realisatie van de gemeentelijke 

beleidsdoelen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: nvt 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 

 

De commissie kan zich vinden in de doelen voor 2015. D66 vraagt aandacht 
voor meetbare en te controleren doelen. De VVD en het CDA vragen aandacht 
voor het opnemen van het onderwerp eenzaamheid en overwegen met een 

amendement te komen. De raad neemt op 10 maart een besluit. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 4-02-2014 

Onderwerp:  Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014, nr. 2014i 00217;       

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014 ; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet 

basisregistratie personen; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de navolgende   

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014  

 

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit 

de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college. 

  

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet 

basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de 

basisregistratie personen als: 

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie 

gegevens worden verstrekt, of 

b. de verstrekking in overeenstemming is met  het bepaalde krachtens het derde lid.  
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2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is 

voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de 

fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg 

staan. 

 

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan: 

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten 

behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en 

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de 

basisregistratie. 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking  en werkt terug tot en met 9 

december 2013.  

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 

personen Leiderdorp 2014.   

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Toelichting 

 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 

Algemeen 

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie 

personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de 

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 )] vervallen. De mogelijkheid 

die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen 

van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar 

invulling aan.  

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen 
gemeente aan: 
-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze 
verordening); en 
-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening). 
 

Begripsbepalingen  

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze 
verordening verstaan onder:  
- basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 [van de Wbrp]; 
- derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke 
rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is 
bekleed; 
- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is 
opgenomen; 
- overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; 
- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, 
van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie. 
 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie 
te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te 
bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de 
verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens 
vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden 
verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen 
(zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp). 
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Het college zal uitvoering geven aan de in de Verordening toe te kennen bevoegdheden in een 
nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen.   
Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld. De concept 
regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente zijn aan te merken en waarbij 
gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   
 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde, aan de verzoeker door het college 
gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter 
uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:  
• als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over 
wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of 
• ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede 
lid van de Wbrp).  
Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent 
beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, 
eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de 
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het 
tweede lid). 
De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan 
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in 
aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het 
college aangewezen in de door hen vast te stellen nadere regeling  (zie het derde lid).  
Het college zal uitvoering geven aan in de Verordening toe te kennen bevoegdheden in een 
nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen.   
Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld. De concept 
regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente zijn aan te merken en waarbij 
gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   
 
Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 9 december 2013, te 
weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening 
Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 ) verviel. Hiermee wordt aan de 
verstrekkingen gedaan in de periode tussen 9 december en de inwerkingtreding van deze 
verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor 
de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke 
taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een 
voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze onder de Wgba plaatsvond). 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

Leiderdorp 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
vaststellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet 

basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; 

daardoor is bovendien de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie  

( Leiderdorp 2006 ) vervallen.  

De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van 

gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter 

overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan. 

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 

wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners 

van de eigen gemeente aan: 

-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp,  

  zie artikel 2 van de verordening); en 

-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van de verordening). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de  

           Verordening Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 )  

           De SP71 gemeenten hebben in overleg met SP71 Service-eenheid Juridische   
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            Zaken, de ontwerp verordening besproken en ambtelijk afgestemd.  Na vaststelling   

            van de Verordening en is het college bevoegd de nadere regeling  

            gegevensverstrekking op te stellen.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In het  kader van de modernisering van de door de overheid opgelegde   

registratie verplichtingen, is na de basisregistratie adressen en gebouwen, de  

basisregistratie  personen in bewerking.  

Het college zal uitvoering geven aan in de Verordening toe te kennen 

bevoegdheden in een nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie 

personen.   

Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld.  

De concept regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als  

werkzaamheden met een gewichtig  maatschappelijk belang voor de gemeente zijn 

aan te merken en waarbij gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   

  

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de Wet basisregistratie personen die op 9 december 2013 in werking is  

getreden. Regulering van de gegevensverstrekking tussen overheidsorganen, en   

gegevensverstrekking aan maatschappelijke organisaties en derden. Het college dient  

een nadere regeling vast te stellen waarin is bepaald welke gegevens uit de  

basisregistratie personen kunnen worden verstrekt.  

        
 

3 Argumenten 

De Wbrp vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die  zich op het  terrein 

van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de 

technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie 

met de opname van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van 

de basisregistratie en van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve  

lasten in verband met de basisregistratie.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Wet Basisregistratie personen.    
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5 Duurzaamheid 

n.v.t 
 

6 Communicatie en participatie 

      Voortzetten bestaande werkwijze ten aanzien van binnengemeentelijke   

       gegevensverstrekking en gegevensverstrekking aan derden volgens het door het college   

       op te stellen Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen.    

 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t  

 

8 Evaluatie 

Naar aanleiding van de volledige invoering van de Wet Basisregistratie personen, door het  

Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
-- VNG Brief aan de leden, Lbr. 13/096, Modelverordening gegevensverstrekking Basisregistratie    
   Personen, d.d. 7 november 2013  
-- RBS Verordening gegevensverstrekking Basisregistratiepersonen Leiderdorp 2014 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 

2014 
 

Er zijn een aantal vragen over waarborgen en helderheid van deze verordening 

onbeantwoord gebleven. Afwezigheid van de portefeuillehouder maakte een 
inhoudelijke bespreking onmogelijk. Het college zegt schriftelijke beantwoording 

toe. Het presidium bespreekt op 4 maart of de raad op 10 maart een besluit kan 
nemen over dit voorstel, of dat het voorstel door geschoven kan worden naar de 
volgende commissie B&M. 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 30-01-2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging  1 2014    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2014I00152 d.d. 11 februari 2014; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 1, boekjaar 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  begrotingswijziging 1, boekjaar 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 1, boekjaar 2014  

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de raad. 
Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling. Met deze eerste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi 
voor 2014 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 
1) Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 

septembercirculaire 2013; 
2) Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 
3) Wijziging Reserve GIG; 
4) Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 
 
De uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
decembercirculaire 2013 wordt opgenomen in begrotingswijziging nummer 2. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 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. 

 

3 Argumenten 

1.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

Voor toelichting verwijzen we naar de bijlagen. 
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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 2014: 
 

Jaar Saldo begroting 
2014 

Mutatie begr.wijz 1 Saldo na begr.wijz 1 

 
2014 

 
€ 0 € 55.845 nadelig € 55.845 nadelig 

 
 

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:  2014I00152 raadsbesluit 

      2014i00157 Begrotingswijziging 1, boekjaar 2014 

 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  BM 24 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

Begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 

 

De commissie spreekt over deze wijziging en de bestemmingen. De PvdA meent 
dat het naar de reserve sociaal beleid zou moeten. De VVD heeft vragen over 
het geld voor de Voedselbank. 

Het college geeft een nadere toelichting. De raad neemt op 10 maart een 
besluit. 

  
 
 



 

 

Beleid 
Cluster Maatschappij 
(071) 54 54 846 
S.Berk@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
RDOG HM 
De heer J.M.M. de Gouw 
postbus 121 
2300 PC  LEIDEN 
  
  
   
 
  
 
 
 
 
datum  : 10 maart 2014 
kenmerk : 2014U00385 
betreft             : Zienswijze op conceptprogrammabegroting 2015 RDOG 
 
 
 
 
Geachte heer De Gouw, 
 
Op 6 februari ontvingen wij het conceptprogramma 2015 van de RDOG. Hierin schetst u op 
hoofdlijnen de inhoud van de drie programma’s van de RDOG HM. Als gemeenteraad hebben 
wij formeel de gelegenheid op de definitieve begroting 2015 te reageren. Aangezien er bij het 
presenteren van de begroting 2015 onvoldoende tijd is om effectief van gedachte te kunnen 
wisselen, reageren wij als raad doormiddel van een zienswijze alvast op het 
conceptprogramma 2015, zodat onze reactie kan worden meegenomen bij het opstellen van 
de programmabegroting 2015.  
 
Taakstelling  
In het conceptprogramma geeft u aan dat voor de huidige taakstelling voor 2015 inmiddels 
plannen zijn ontwikkeld, maar dat het bestuur verdere reductie van het primaire takenpakket 
op dit moment niet verantwoord acht. Verdere reductie van het takenpakket leidt tot 
onverantwoorde uitvoering van de taken en is volgens u mede niet mogelijk door de 
onzekerheden rond het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en de rol van de 
GGD in het kader van de decentralisaties. Dit heeft als gevolg dat niet kan worden voldaan 
aan het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep ‘financieel kader gemeenschappelijke 
regelingen’. Vandaar dat in het conceptprogramma 2015 wordt uitgegaan van de reeds 
opgelegde taakstelling.  
 



-2- 
 
 
 
 
 

 

Wij vragen u om concrete voorstellen te doen om verdere bezuinigingen door te voeren, 
aangezien voor het jaar 2016 in het kader van de huidige taakstellingen nog bezuinigingen ter 
grootte van € 1 miljoen euro moeten worden gerealiseerd.  
 
We hopen dat er op korte termijn meer bekend is over de hierboven genoemde 
ontwikkelingen, zodat keuzes gemaakt kunnen worden over de rol en taken van de GGD. De 
korting op de algemene uitwerking van gemeenten vraagt om fundamentele keuzes van 
gemeenten, waarbij we moeten erkennen dat we op een punt kunnen belanden waarbij er ook 
keuzes gemaakt moeten worden die een maatschappelijk negatief effect kunnen hebben.  
 
Onderzoek RDOG in 2020 
We zijn content te vernemen dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de RDOG 
HM leaner en meaner en flexibeler te maken, de financiële stand van zaken transparanter te 
maken en de taken optimaal te laten aansluiten op de maatschappelijke effecten die door de 
gemeenten worden beoogd. Ook hier verwachten wij van u concrete voorstellen hoe u dit 
alles realiseert. Wij willen benadrukken dat er op basis van de onderzoeksresultaten voor 
langere tijd heldere keuzes gemaakt moeten worden over de rol van de RDOG HM  en de 
wijze waarop de RDOG HM bijdraagt aan de realisatie van de beoogde maatschappelijke 
effecten.  
 
Indexering gemeenschappelijke regeling 
In het conceptprogramma wordt aangegeven de begroting 2015 te indexeren met de index 
genoemd door de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken 
u de 0-lijn aan te houden en de index van 1,41% niet toe te passen. Wij vragen u hiervoor in 
het conceptprogramma een resultaatsverplichting op te nemen. Wij verwachten van u een 
schriftelijke bevestiging dat dit ook doorgevoerd wordt. 
 
Wij wensen het bestuur succes toe bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 
2015.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevr. J.C. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

COMMISSIEADVIES  
 

 

Behandeld in commissievergadering:  Ruimte 25 februari 2014 
Raadsvergadering                          :  10 maart 2014 
 

RDOG HM zienswijze conceptprogrammabegroting 2015 

 

De commissie adviseert de zienswijze krachtiger te formuleren en bijvoorbeeld 
behalve over een inspanningsverplichting ook van een resultaatverplichting te 
spreken. Het college zegt dit toe. 

 
 



Pagina 1 van 1 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2014i00244  Agendapunt 14 

 2014 BESLUITEN    

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 14-02-2014 

Onderwerp: Verlenging ontheffing vereiste 

ingezetenschap wethouder Maat 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 14 februari 2014, nr. 2014i00243; 

gelet op het bepaalde in artikel 36a en 42 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

De heer L. Maat ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap tot het aftreden van de 

wethouders uit het huidige college. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 14-02-2014 

Onderwerp: Verlenging ontheffing vereiste 

ingezetenschap wethouder Maat 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De heer L. Maat ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap tot het aftreden 
van de wethouders uit het huidige college. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de 

 dag dat zij tot wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van 

 ingezetenschap. Op basis van artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet kan de 

 raad voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van 

 ingezetenschap. Daarna kan de ontheffing in bijzondere gevallen verlengd worden, 

 maar telkens voor maximaal een jaar. 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart as. is de verlenging van 

de ontheffing nu nodig tot het aftreden van de wethouders uit het huidige college 

(artikel 42 Gemeentewet). 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenteraad van Leiderdorp heeft dhr. L. Maat op 19 april 2010 benoemd als 

 wethouder van de gemeente Leiderdorp. Bij zijn benoeming is door de raad een 

 ontheffingsbesluit van het vereiste van ingezetenschap genomen aangezien de heer 

 Maat op dat moment in Voorschoten woonde, in afwachting van de verkoop van zijn 

 huis en met de intentie zich daarna te vestigen in Leiderdorp. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Door de ontheffing te verlengen wordt voorkomen dat er een situatie ontstaat die strijdig is 

met de vereisten die gelden voor het wethouderschap. 
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3 Argumenten 

De raad heeft de heer Maat op 18 maart 2013 ontheffing van het vereiste van 

ingezetenschap verleend voor de duur van een jaar, in afwachting van de verkoop van zijn 

huis. Ondanks pogingen daartoe is het de heer Maat als gevolg van de situatie op de 

woningmarkt tot op heden niet gelukt zijn huis te verkopen 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De salarislasten blijven gelijk. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen: n.v.t. 



Overzicht documenten waarop art 25 GW van toepassing is verklaard (versie 140225) 
 
 Onderwerp Bekrachtigd in 

raad  

In BIS  Voortgang 

1. Brief nieuwbouw gemeentehuis 

d.d. 5 augustus 2008 

27 oktober 2008 18-08-

2008 

Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 

mrt 2014 

2. Vliko koopovereenkomst 3 februari 2014 Bij 

stukken 

raad 

140203 

De raad hecht aan 

transparantie en wil 

de geheimhouding 

zo snel mogelijk 

opheffen. In de 

volgende 

raadsvergadering – 

op 10 maart – 

neemt de raad 

hierover een besluit. 

 

 
Overzicht notulen van besloten vergaderingen (versie 140225) 

 

 Onderwerp Vergadering Datum Voorstel 

1. Brede School Oude 
Dorp 

Raad  6 sept. 2010 Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 

2. A4/W4 Csie Ruimte 4 maart 2008 Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 

5. W4/Rijkswaterstaat Csie Ruimte 1 okt. 2007 Voorgelegd aan 

wethouder en 

ambtenaar advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 



6. Brede school West en 
Oude Dorp 

Csie BM 30 maart 2009 Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 

 

7. Collectief Vraagahf. 
Vervoer 

Csie Regio 23 juni 2010 Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 

8. Gemeentelijke 
huisvesting 

Csie Ruimte  15 jan. 2008 Voorgelegd aan 

college advies: 

opheffen raad 10 mrt 

2014 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 25-02-2014 

Onderwerp:  Opheffen geheimhouding    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelet op het bepaalde in artikel 86 lid 1 en artikel 25 lid 4  van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

1. De geheimhouding ten aanzien van de in de bijlage opgenomen stukken op te heffen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 18-02-2014 

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden 2013    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. 2014i00268; 

gezien het advies van het presidium van 4 maart 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

fractieondersteuning 2011 en op artikel 33 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van de fractiegelden in 2013 voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het advies van het presidium van 4 maart jl. over de afrekening van de 

fractiegelden 2013; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties in 2013 vast te stellen (conform de bijlage per 

fractie). 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 18-02-2014 

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden 2013  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van de fractiegelden in 2013 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het advies van het presidium van 4 maart jl. over de afrekening 
van de fractiegelden 2013; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties in 2013 vast te stellen (conform de 
bijlage per fractie). 

 

 

 

1 Inleiding 

Artikel 33 van de gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de 

ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de 

ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 

2011” is in artikel 9 geregeld dat fracties jaarlijks recht hebben op een financiële 

bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De 

besteding is in grote lijnen in dezelfde verordening geregeld en nader gepreciseerd 

in de fractiegeldentabel (bijlage). Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de 

besteding van het fractiegeld. 

 

2 Beoogd effect 

Voldoen aan artikel 13 lid 4 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011: “De raad stelt na ontvangst van het 

advies van de kascommissie en/of accountant de bedragen vast van de uitgaven van de 

verschillende raadsfracties.” 

 

3 Argumenten 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as. is het streven om in de 

raad  van 10 maart as. een besluit te nemen over de afrekeningen van 2013. Gezien de 

korte tijdspanne is, in overleg met de fractievoorzitters, de controle van de 

verantwoordingen 2013 geagendeerd voor het presidium van 4 maart as. Het presidium als 

geheel brengt verslag uit aan de raad, zodat de raad voor de verkiezingen een besluit kan 

nemen. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De fractiegeldentabel (bijgevoegd) is niet uitputtend, fracties zullen steeds zelf de afweging 

moeten maken wat wel en wat niet binnen de regelgeving past. 

 
5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

De kascommissie heeft de afrekeningen bekeken en een advies opgesteld. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011 worden de bedragen jaarlijks 

opgenomen in de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Aan de hand van het advies van de kascommissie bespreekt het presidium jaarlijks de 

wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen. 

 

 

De griffier,            Voorzitter presidium, 

 

 

mevrouw. J.C. Zantingh         J.J.F.M. Gardeniers 

 

Bijlagen: 

• Advies presidium afrekening fractiegelden 2013 d.d. 4 maart 2014 (wordt nagezonden) 

• Uitgaven van de raadsfracties in 2013 

• Fractiegeldentabel 130326 
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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  
P.M. 

 

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 
Rui/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  

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 2
e
 kwartaal 2014  

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 2
e 

kwartaal 2014  
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

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

Zilverentant Agenderen voor 
csie BM 23 apr 
2014 
 
Ingekomen brief 
csie BM 140224 
 
Maart 2014 
 

 

20 jan 2014 Boterhuispolder Wethouder komt terug op vraag van GrL over 
weidevogelbeheer boterhuispolder tpezegging 
deadline volgende csie BM februari.  
 

Zilverentant 24 febr 2014  

20 jan 2014 Integrale discussie raad onderwijs Datum plannen presidium/ag
endacommis
sie 

Csie BM 2 juni 2014  

20 jan 2014 Brede discussie over sociale 
woningbouw 

Datum plannen  presidium/ag
endacommis
sie 

Csie Ruimte 3 juni 
2014 

 

24 febr 2014 Wet Dwangsom Het college zegt toe in het eigen jaarverslag 
gegevens over de Wet Dwangsom op te 
nemen. 
 

Van der Eng P.M.  

25 febr 2014 RCL  college legt bouwkundig rapport en bouwkundige 
status ter inzage in de leeskamer 
 

 140225 ja 

25 febr 2014 Notitie Toezicht en Handhaving Burgemeester laat de raad schriftelijk weten hoe 
het loopt met de asbestverwijdering 

Driessen ?  
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Moties 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 1 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 2 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

16 dec 2103 Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend 
Leiderdorp - Economisch beleid 2014-2020 
Ondernemend Leiderdorp 

Overgenomen  Zilverentant  

16 dec 2103 Economische Agenda Leidse Regio - 
Kantorenleegstand 

Aangenomen 10:9    

16 dec 2103 Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast 
Zijlkwartier 

Verworpen 15:5   - 

25 nov. 2013 Brittenstein Aangenomen (17:3) Brief in ris 
131220 

Zilverentant  

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) 2014   

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college 
 
Brief in ris 1131220 
 

1
e
 kwartaal 2014 

 
 

Maat ja 

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid Aangenomen in raad 131014 (10:9) 
In raad 130923 8:8 opnieuw in stemming in raad 
131014 
 
Brief in ris 131220 

Maart 2014 Wassenaar  

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3 1
e
 kwartaal 2014 Wassenaar  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-november-2013/26-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/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
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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 - - - 

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 

Ja 

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 
20 dec 2013 

Zilverentant Ja 

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 
 

- - - 

      

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 

 Maat Ja 

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
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/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-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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RIS) 
 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

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

 Maat Ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

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  

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 

Brief 130909  Wassenaar Ja 
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ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

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 10 maart 2014 

  
 
 

1. Integraal Veiligheidsbeleid situatieschets met bijlage, brief van het college 
d.d. 28 januari 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Decembercircularie doorrekening 2013, brief van het college d.d. 29 januari 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
3. Controlegat bij decentralisaties, brief van het college aan de Rekenkamer 

Leiderdorp d.d. 7 februari 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4. W4 Overname fietsbrug over de Oude Rijn, brief van het college d.d. 10 

februari 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Herontwikkeling Driemasterlocatie, brief van het college d.d. 13 februari 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
6. Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) stand van zaken, brief van 

het college d.d. 17 februari 2014 
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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