
Raadsvergadering 12 mei 2014 

Locatie  : raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd : 20.00 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 
 
(Veronderstelde) HAMERPUNTEN: 
 

4. Drie decentralisaties sociaal domein 3D aanvraag voorbereidingsbudget 2014 
In dit voorstel is de vraag aan de raad een voorbereidingsbudget van € 268.065 beschikbaar 
te stellen voor de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein in 2014.  
 

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG en VRHM 
Doel van dit voorstel is het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het 
herstellen van de samenhang tussen deze beide regelingen.  
 

6. Begrotingswijziging 2, boekjaar 2014 
Met deze tweede begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi voor 2014 
bijgesteld en betreft de uitwerking van het raadsbesluit van 10 maart 2014 met betrekking tot 
de beheervisie openbare ruimte. Ter besluitvorming in de raad van 12 mei 2014. 

 
7. Begrotingswijziging 3, boekjaar 2014 

Met deze derde begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi voor 2014 
bijgesteld en betreft de uitwerking van de algemene uitkering van de decembercirculaire 2013.  

 
8. Afrekening fractiegelden januari t/m maart 2014 

In dit voorstel is de vraag aan de raad de bedragen vast te stellen van de uitgaven van de  
raadsfracties van januari tot en met maart 2014. 
 
Korte schorsing waarin de commissie voor de geloofsbrieven deze vast controleert (voorstel 
Angelique Beekhuizen, Ed Grootaarts, Bart Hoenen) 

 
9. Afscheid wethouders Maat en Zilverentant 

De voorzitter van de raad richt kort het woord tot de vertrekkende wethouders, waarna er voor 
hen gelegenheid is te reageren. Op 5 juni om 16.30 uur vindt in het atrium een 
afscheidsreceptie plaats voor de wethouders. 
 

10. Procesverantwoording formatie 
De betrokken fractievoorzitters leggen verantwoording af. De gespreksverslagen staan in het 
raadsinformatiesysteem. 

 
11. Bespreking coalitie-akkoord 

Feitelijke vragen over het coalitieakkoord kunt u als technische vragen via de griffie stellen, de 
coalitiepartijen beantwoorden die per mail via de griffie. 
 

12. Benoeming en beëdiging wethouders 
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. De voorzitter 
benoemt een commissie van stemopneming (twee personen) en er vinden drie schriftelijke 
stemrondes plaats. 
 
 



13. Benoeming en beëdiging raadsleden 
De heren Van Boxsel (D66) en Stam (CDA) worden benoemd en beëdigd als opvolgers van 
de heren Van der Eng en Gardeniers die tot wethouder zijn benoemd 
 

14. Vaststelling definitieve zitplaatsen gemeenteraad 
(artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente 
Leiderdorp 2012). 
 

15. Benoeming en beëdiging burgerraadsleden 
Na de benoeming door de raad beëdigt de burgemeester de burgerraadsleden 

 
16. Initiatiefvoorstel D66 proef met een andere vergaderstructuur 

D66 ervaart de huidige besluitvormingscylcus als belastend en naar binnen gekeerd en stelt  
voor een proef van een half jaar te doen met een ander systeem zoals verwoord in het  
voorstel. Na de opniniërende raad is een aantal aanpassingen gedaan. 

 
17. Benoeming (plaatsvervangend)voorzitters raad en commissies 

De raad benoemt twee plaatsvervangend voorzitters voor de raad en vier (plaatsvervangend) 
voorzitters voor het opinierend beraad/raadscommissies. Er hebben zich drie kandidaten 
gemeld voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad. Er vindt een schriftelijke 
stemronde plaats voor het benoemen van een eerste en een tweede plaatsvervanger. 
Er hebben zich vier kandidaten gemeld voor het (plv) voorzitterschap van het opiniërende deel 
van de raad. Voorstel is deze bij acclamatie te benoemen. 

 
18. Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen 

Binnen de regio maakt de gemeente Leiderdorp deel uit van verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. Voorstel is om de in de bijlage genoemde personen te  
benoemen als  
vertegenwoordigers namens de gemeente Leiderdorp. 

 
19. Lijst van toezeggingen 

 
20. 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 9 mei voor 12.00 
uur). 
 

21. Sluiting 
 

 
 

 
Leiderdorp, 1 mei 2014 
 
De voorzitter van de raad, 
Mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 1-04-2014 

Onderwerp:  3D voorbereidingsbudget 2014    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel 3D aanvraag voorbereidingsbudget 2014 , nr. 2014i00424 van 25 maart 

2014; 

gezien het advies van de opiniërende Raadsvergadering van 22 april 2014; 

 

 

b e s l u i t: 

 

1. Een voorbereidingsbudget van € 268.065 beschikbaar te stellen voor de implementatie 

van de drie decentralisaties in het sociaal domein in 2014. 

 

2.   € 268.065 te onttrekken uit de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs in 2014 en bij  

      niet volledige besteding in 2014 het restant eind 2014 te storten in de      

      bestemmingsreserve ‘implementatie 3D transities’. 

 

      3.   Akkoord te gaan met bijbehorende begrotingswijziging in 2014 

            Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs, onttrekking     € 268.065   

            Resultaatbestemming, verhoging baten                         € 268.065    

            Programma 1 verhoging lasten                                          € 268.065   

Saldo begroting neutraal 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de grif f ier,      de voorzit ter, 

 

 

mevrouw  J.C. Zantingh    mevrouw  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 25-03-2014 

Onderwerp:  3D aanvraag 

voorbereidingsbudget 2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Een voorbereidingsbudget van € 268.065 beschikbaar te stellen voor de implementatie 

van de drie decentralisaties in het sociaal domein in 2014. 

 

2.   € 268.065 te onttrekken uit de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs in 2014 en bij  

      niet volledige besteding in 2014 het restant eind 2014 te storten in de      

      bestemmingsreserve ‘implementatie 3D transities’. 

 

      3.   Akkoord te gaan met bijbehorende begrotingswijziging in 2014 

            Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs, onttrekking                 € 268.065   

            Resultaatbestemming, verhoging baten                                        € 268.065    

            Programma 1 verhoging lasten                                                     € 268.065   

            Saldo begroting neutraal 

 

    

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 decentraliseert de rijksoverheid taken op het gebied van jeugd, werk en 

zorg naar de gemeenten. Vanaf 2012 zijn we bezig met de voorbereidingen. Met de 

ingangsdatum van 2015 in zicht komen de voorbereidingen dit jaar in een 

stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op visievorming en 

beleidsvoorbereiding (richting geven aan), ligt in 2014 het accent op inrichten, 

implementatie en voorbereiding van de uitvoering. Om deze werkzaamheden in 2014 te 

continueren wordt u gevraagd om een bedrag van € 268.065 beschikbaar te stellen voor 

het 3D project. 

    Wij zijn ons er overigens van bewust dat ten tijde van het indienen van dit voorstel (de   

       periode tot aan het nieuwe coalitieakkoord) het onderwerp 3D controversioneel is  
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       verklaard. Echter er wordt uitvoering gegeven aan een eerder genomen besluit waarbij  

       uitstel uiterst onwenselijk is.   

 

1.b Voorgeschiedenis 

Inhoudelijk 

De te decentraliseren taken kunnen niet simpelweg op dezelfde wijze als nu worden 

overgenomen en 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 op 25 november 2013 heeft 

u deze principiële keuze voor hervorming en innovatie reeds gemaakt. Daarop volgend 

heeft u op 10 maart 2014 de kaders bepaald met de vaststelling van de notitie Herontwerp 

van het sociaal domein, uitwerking op hoofdlijnen en de notitie Hart voor de jeugd, versie 

Leiderdorp. 

 

Financieel 

Op 11 juni 2012 heeft u een voorbereidingsbudget van € 161.028 beschikbaar gesteld voor 

de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de jaren 2012 en 

2013 (zie ook raadsbesluit 2012I00755). Daarbij heeft u ook een bestemmingsreserve voor 

de duur van 5 jaar ingesteld met als doel door middel van onttrekkingen uit deze reserve 

gelden beschikbaar te stellen voor de implementaties van de 3D transities. 

Implementatiebudgetten die wij vanuit het rijk (hebben) ontvangen worden eveneens 

toegevoegd aan het exploitatiebudget voor de implementatie.  

Het besluit in 2012 om budget in eerste instantie beschikbaar te stellen voor twee jaar en 

nog niet voor de volledige voorbereidingstermijn (lees ook het jaar 2014) heeft te maken 

met de onduidelijkheid rond de toenmalige ontwikkelingen van de Kabinetsformatie en de 

implicaties van het Lenteakkoord.  

Inmiddels kunnen we er vanuit gaan dat de drie decentralisaties doorgang vinden (zij het 

met diverse aanpassingen ten opzichte van 2012). Toentertijd is aangegeven dat wij voor 

2014 -indien noodzakelijk- opnieuw een budgetaanvraag zouden indienen. Met dit voorstel 

geven wij hier uitvoering aan.   

 

Ondanks dat er nog steeds geen definitieve duidelijkheid is over de hoogte van budgetten 

die overkomen, moeten we verder met de 3D voorbereidingen en vragen we een budget 
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om de huidige voorbereidingen voort te zetten. Pas bij de meicirculaire worden de 

financiële consequenties inzichtelijk. Het gevraagde voorbereidingsbudget is mogelijk naar 

beneden bij te stellen vanwege de bedragen die wij nog voor de voorbereiding 

implementatie 3D transities vanuit het rijk ontvangen, hier kunnen wij echter niet op 

wachten.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In navolging op de maatschappelijke structuurvisie (MSV) waarin al een aantal 

richtinggevende uitspraken over sturing en opdrachtgeverschap zijn opgenomen, wordt de 

voorbereiding van de drie transities in nauwe samenhang uitgevoerd. Dit maakt dat 

besluiten weloverwogen kunnen worden gemaakt omdat de keuzes in het proces bij de 

ene transitie gevolgen hebben voor de uitwerking bij een andere transitie, onder andere 

vanwege overlap in doelgroepen.  

Gezien de aard en omvang van de 3D opdracht, maakt het daarnaast noodzakelijk dit 

traject vanuit een breder maatschappelijk perspectief te benaderen. De gevolgen van de 

transities hebben impact op (bestaande) taken binnen heel het maatschappelijk domein, 

breder dan jeugd, werk en Wmo. Omdat ook op aanpalende beleidsterreinen als onderwijs, 

welzijn, wonen en veiligheid de gevolgen merkbaar zullen zijn, worden actoren binnen 

deze domeinen betrokken bij de implementatie.   

 

samenhang regio 

De voorbereiding op de implementatie van de transities vindt op verschillende niveaus 

plaats. Deels gebeurt dit lokaal, deels subregionaal (lees Leidse regio), deels regionaal 

(lees op het niveau van Holland Rijnland) en op onderdelen zelfs bovenregionaal (lees 

Holland Rijnland in samenwerking met andere regio’s).  

De keuze voor het niveau van samenwerking hangt af van de ingeschatte meerwaarde, de 

mate waarin wij als individuele gemeente te klein zijn of waar het rijk regionale 

samenwerking dwingend oplegt. Denk hierbij aan thema’s als het transitiearrangement 

jeugd, de zwaardere jeugdzorg, het regionale werkbedrijf, inkoop en aanbesteding van o.a. 

vervoer, etc.  

De voorbereiding van de notitie Herontwerp sociaal domein, uitwerking op hoofdlijnen is in 

subregionaal verband tot stand gekomen, waarbij ruimte is voor een lokale vertaling en 
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eigen accenten zijn aangebracht. De notitie Hart voor de jeugd is op Holland Rijnland 

niveau voorbereid, waarbij een lokale doorvertaling heeft plaatsgevonden. 

 

2 Beoogd effect 

Met de voorbereiding en uitvoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein willen 

we 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. 

 

Met het aangevraagde voorbereidingsbudget kunnen we de voorbereidingen en begrootte 

kosten voor 2014 financieren.  

 
 

3 Argumenten 

1.1 +2.1+3.1 Het is een raadsbevoegdheid. 

De raad is bevoegd om de middelen voor de voorbereiding van de implementatie van de 

decentralisaties ter beschikking te stellen, middelen te onttrekken uit een reserve en een 

begrotingswijziging vast te stellen.  

 

1.2 Het voorbereidingsbudget is noodzakelijk om de 3D voorbereidingen voort te kunnen 

zetten.  

De looptijd van de implementatieperiode is nog niet voorbij, terwijl de middelen uitgeput 

raken. Met een voorbereidingsbudget voor 2014 kan de lokale projectorganisatie 3D en 

daarmee samenhangende voorbereidingen worden gecontinueerd.  
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1.3 De voorbereidingskosten worden zo beperkt mogelijk gehouden door te investeren in 

(sub)regionale samenwerking en zoveel mogelijk met ‘eigen’ medewerkers te doen (zo min 

mogelijk inhuur). 

Voor een tijdige implementatie is het noodzakelijk dat voldoende capaciteit in 2014 wordt 

gewaarborgd en prioriteit ligt bij de realisatie van de transities. Er wordt zoveel mogelijk 

bespaard door (sub)regionale samenwerking onder andere in de voorbereiding en bij het 

organiseren en contracteren van vormen van ondersteuning. De inzet van eigen personeel 

en zo min mogelijk inhuur is efficiënt, effect en kwalitatief, zo is ook uit voorgaande jaren 

gebleken. We ontkomen er desondanks niet aan om extra capaciteit in te zetten vanwege 

de enorme druk waaronder dit voor de invoeringsdatum moet worden gerealiseerd. 

 

1.4 In 2014 maken we kosten voor de inzet van de proeftuin Jeugd en Gezinsteams (JGT) 

die in 2012 nog niet waren voorzien.  

Leiderdorp is één van de pilotgemeenten binnen Holland Rijnland voor de proeftuin Jeugd 

en Gezinsteams. Dit brengt eenmalige pilotkosten met zich mee die deels door de 

pilotgemeenten en deels door de regiogemeenten in Holland Rijnland worden bekostigd. 

 

1.5 In 2014 maken we kosten voor de proeffase van het Sociaal Gebiedsgebonden Team 

(SGT) dat in 2012 nog niet was voorzien. 

De proeffase van het SGT start in september 2014. De keuze om te werken met een SGT 

is een besluit op lokaal niveau. Ook de omvang en samenstelling van het SGT is een 

lokale aangelegenheid. De grootste kostenposten binnen de begroting van het SGT betreft 

naast de inzet van een coördinator de rol van een sociale innovator. Dit zijn nieuwe rollen 

die vanuit de gemeente worden gefinancierd. Bij de pilot van het JGT is ook sprake van de 

inzet van een coördinator, maar dit wordt gefinancierd vanuit regionale 3D projectgelden, 

omdat deze werkwijze getest wordt met het idee om in de toekomst op regionaal niveau 

eenduidig via deze wijze binnen de gemeenten in Holland Rijnland te werken.  

De rol van sociale innovator draagt zorg voor ontmoeting en verbinding ter stimulans van 

de maatschappelijke veerkracht in de wijken en buurten. 

 

2.2 Financiële dekking is deels aanwezig 

Het budget voor de 3D transities binnen Leiderdorp is € 205.127 voor 2014 (3D 

bestemmingsreserve per 1 januari 2014 is € 124.792 plus implementatiegelden AWBZ 
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2014: € 65.514 en Jeugd: €14.821). Met de lasten die nu voorzien zijn voor 2014 zou het 

budget met € 268.065 overschreden worden. Daarom wordt u gevraagd om dit bedrag 

aanvullend beschikbaar te stellen.  

 

2.3 Er zit voldoende geld in de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. 

In de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs zit op dit moment € 1,2 miljoen en dit is 

tevens het plafond binnen deze reserve. Een bedrag van € 268.065 aan 

voorbereidingsbudget voor de drie decentralisaties kan hier zonder ingrijpende 

consequenties uit worden onttrokken. 

 

2.4 Sinds de start van de Wmo is de reserve (jaarlijks) toegenomen. 

Sinds 2007 is jaarlijks geld gestort in de reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. Dit heeft 

ertoe geleid dat de reserve de laatste jaren aan het plafond aan zit. Het plafond is na 

implementatie van de Wmo beleidsnota van € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld naar  

€ 1,2 miljoen. 

 

2.5 Niet bestede middelen vloeien terug in de reserve. 

Wanneer de middelen binnen de reserve implementatie 3D transities na 5 jaar (vanaf 

2012) niet volledig zijn besteed, worden de overgebleven middelen teruggestort in de 

reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. 

 

3.2 Deze begrotingswijziging volgt uit de beslispunten 1 en 2. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Er is nog veel onduidelijkheid inzake de decentralisatieopdracht vanuit het 

rijk. 

Gemeenten zijn al lang aan de slag met de voorbereidingen, terwijl het rijk nog niet alle 

wettelijke en financiële kaders en randvoorwaarden heeft vastgesteld. Zo is de 

Participatiewet inmiddels door de Tweede Kamer vastgesteld, maar de Eerste Kamer moet 

hier nog mee instemmen. Ook de parlementaire behandeling van de nieuwe Wmo heeft 

nog niet plaatsgevonden maar is voorzien voor het voorjaar 2014.  

Wat betreft de financiën heeft het rijk diverse malen aangegeven duidelijkheid te zullen 
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verschaffen via de circulaires, maar tegelijkertijd is dit al meerdere keren uitgesteld naar 

een volgende circulaire. 

 

1.2 Tussentijdse wijzigingen vanuit het rijk met betrekking tot inhoud en/of financiën zijn 

niet ondenkbaar.  

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

alle drie de transities nog veel onduidelijkheid. Recentelijk hebben wij ervaren dat eerder 

ingenomen standpunten door het kabinet kunnen worden gewijzigd. (Neem het voorbeeld 

van de persoonlijke verzorging, die toch niet naar Wmo maar bij de Zorgverzekeringswet 

wordt ondergebracht). Het risico bestaat dat tijdens het parlementaire traject de 

wetsvoorstellen aangepast worden om tegemoet te komen aan de wensen van de Kamer 

of om een meerderheid voor de voorstellen in beide Kamers te bewerkstellingen. Dit kan 

eveneens financiële consequenties hebben.  

 

1.3 De invoering en voorbereiding van de drie decentralisaties brengt extra kosten met zich 

mee terwijl tegelijkertijd allerlei bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. 

Er zijn extra kosten gemoeid met de voorbereiding van de drie transities in de periode 

2012-2014. De uitgaven op de sociale agenda binnen de gemeentebegroting nemen naar 

verwachting met 30 tot 40% toe. Tegelijkertijd moeten de gemeenten de taken uitvoeren 

voor minder geld dan nu beschikbaar is. De decentralisaties gaan bij alle drie de transities 

gepaard met een bezuiniging op bestaande budgetten en efficiencykortingen op de taken 

die worden overgeheveld. De gemeente kan de hulp en ondersteuning aan de inwoners 

niet altijd afwijzen of stopzetten als het begrote budget op is: het gaat veelal om openeinde 

regelingen. 

 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Voor de voorbereiding van de decentralisaties is een 3D communicatieplan opgesteld dat 

als leidraad dient voor de communicatie en participatie met alle actoren. Het 3D 

communicatieplan is te vinden via het themadossier 3D jeugd, werk en Wmo in het 

Raadsinformatiesysteem. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Het gevraagd voorbereidingsbudget betreft de 3D projectkosten en implementatiekosten 

die wij voor 2014 begroot hebben (zie in de schematische weergave en toelichting de 

onderbouwing van het aangevraagde bedrag). De implementatiekosten per 2015 zijn hierin 

niet meegenomen. In de Kadernota 2015 wordt hiertoe separaat een aanvraag ingediend. 

 

In 2013 hebben wij totaal € 92.330 uitgegeven binnen het 3D project. Op 1 januari 2014 

was de 3D reserve € 124.792.  

 
 
3D projectbegroting 2014  
 

3D projectuitgaven en implementatiekosten 2014 

begroting 
2014         
(versie 
maart 
2014)    inkomsten 

Uitbreiding personele kosten incl. projectondersteuning 175.000     

meerw erk f inancieel en juridisch advies SP71 35.000     

Bijdrage implementat iekosten Holland Rijnland 29.415     

Onderzoek -en advieskosten  10.000     

Communicat ie en part icipat ie 20.500     

Opleiding en deskundigheidsbevordering 10.000     

onderzoek cijfers jeugd 13.000     

Proeftuin Jeugd en Gezinsteam 31.000     

Aanbesteding/inkoop Jeugd 19.277     

Aanbesteding/inkoop Wmo 20.000     

Proeffase gebiedsgebonden teams 50.000     

Bedrijfsplan Wmo loket  25.000     

t ijdelijke extra taken Wmo loket  25.000     

Post onvoorzien 10.000     

        

Totaal uitgaven 2014 473.192     
        

totaal resterend budget 2013     124.792 

implementat iegelden AWBZ 2014 (junicirculaire 2013)     65.514 

implementat iegelden Jeugd 2014 (junicirculaire 2013)     14.821 

Totaal inkomsten 2014 205.127    

       

Totaal aan te vragen budget  268.065     
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Toelichting 3D projectuitgaven en implementatiekosten 2014 

 

- De uitbreiding personele kosten inclusief projectondersteuning 2014 betreft totaal 2,5fte. 

Hiervan is 1 fte incidenteel voor 2014 ten behoeve van de projectorganisatie en 1,5 fte 

geraamd die ieder geval ook nog de komende twee jaar zullen doorlopen. De extra taken die 

naar gemeenten komen zullen de eerste paar jaar extra werk opleveren. Structureel zal er een 

toename zijn van met name ondersteunende beleidswerkzaamheden, waardoor uitbreiding van 

de formatie aan de orde is. Binnen de huidige capaciteit is dit niet op te vangen. (De structurele 

uitbreiding per 2015 wordt opgenomen in de kadernota). 

- Meerwerk financieel en juridisch advies SP71  

Bij financieel advies gaat het om een raming van 8 uur per week gedurende de periode april-

september en 4 uur per week oktober-december. De activiteiten bestaan onder andere uit het 

herinrichten van de (programma)begroting, het analyseren en doorberekenen van de cijfers en 

bedragen die wij vanuit het rijk ontvangen, monitoring van de kosten, deelname aan 3D 

werkgroepen, financieel advies op inkoop, verordeningen en aanbestedingstrajecten. 

Bij juridisch advies gaat het om 8 uur per week gedurende de periode april-september. De inzet 

betreft de ondersteuning bij het analyseren, aanpassen en opstellen van verordeningen, 

deelname aan 3D werkgroepen, advies bij de inkoop, contracten en raamovereenkomsten.  

- Bijdrage implementatiekosten Holland Rijnland is gebaseerd op het regionale 3D werkplan 

2014. Dit zijn incidentele kosten. Hiertoe heeft het college reeds een besluit genomen (zie 

collegebesluit 2014i00257). 

- Onderzoeks- en advieskosten zijn incidenteel voor eventuele inzet van externe expertise die 

nodig is binnen één van de 3D werkgroepen.  

- De kosten voor communicatie en participatie zijn gebaseerd op de activiteiten die zijn 

opgenomen in het 3D communicatieplan. Het betreft hier de kosten voor de activiteiten in 2014. 

Denk hierbij aan netwerktafels, informatiebijeenkomsten, publicaties, etc. Ook na 2014 zullen 

er kosten worden gemaakt om inwoners te blijven informeren, raadplegen etc.   

- Bij opleiding en deskundigheidsbevordering moet worden gedacht aan bijvoorbeeld opleiding 

voor Wmo loketmedewerkers. De medewerkers moeten worden getraind in werkzaamheden 

die nieuw zijn op het gebied van vraag en aanbod en de toegang tot de voorzieningen etc. 
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- Onderzoek cijfers jeugd betreft een opdracht aan een extern bureau die de doelgroepen jeugd 

in kaart brengt voor Leiderdorp. Dit onderzoek is eind 2013 gestart maar is nog niet geheel 

afgerond. 

- De kosten voor de proeftuin Jeugd en Gezinsteam betreft de inzet van maatschappelijk werk, 

urenuitbreiding coördinator CJG en wat facilitaire kosten.  

- Aanbesteding en inkoop jeugd en Wmo betreft de raming voor de voorbereiding hiervan.  

- De kosten voor de proeffase van het gebiedsgebonden teams bestaan met name uit de 

financiering voor een coördinator (€ 20.000), een sociale innovator (15.000) en projectkosten 

(15.000). De proeffase start in september 2014 maar loopt door in 2015. De inzet van een 

coördinator en sociale innovator zijn structurele kosten, de projectkosten incidenteel.  

- Bedrijfsplan Wmo loket. De consequenties van de transities in het sociale domein voor het 

huidige Wmo loket moeten in kaart worden gebracht. Hoe vindt straks vraag en aanbod plaats? 

Wat betekent de komst van sociaal gebiedsgebonden teams voor het Wmo loket? Wat 

betekent dit voor de werkzaamheden en het personeel? Welke keuzes moeten worden 

gemaakt, welke scenario’s voor de toekomst zijn mogelijk, haalbaar en wenselijk? Om dit in 

kaart te breng zal een bedrijfsplan moeten worden opgesteld. We gaan hierbij uit van een 

opdrachtverstrekking aan een extern bureau die dit voor ons onderzoekt in verband met de 

beschikbare tijd en expertise die nodig is.  

- Ter voorbereiding op de daadwerkelijke implementatie per 2015 worden van het Wmo loket 

extra (eenmalige) werkzaamheden verwacht. Te denken valt aan, het informeren van alle 

huidige en nieuwe klanten, samen met het sociaal gebiedsgebonden team. Nieuwe cliënten 

begeleiding moeten in het systeem worden ingevoerd, de PGB overdracht aan de SVB moet 

worden voorbereid etc. 

 

8 Evaluatie 

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

implementatie van nieuwe taken en informeren u hierover door middel van de periodieke 

bestuursrapportages. Waar nodig doen wij dit ook tussentijds (zowel mondeling als 

schriftelijk).  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  1. 2014i00425 Conceptraadsbesluit 3D aanvraag voorbereidingsbudget 2014  
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 18-03-2014 

Onderwerp:  wijziging GR RDOG en GR VRHM      

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van Registratienr. 2014i00284 nr. Z/14/000664/666 d.d. 18-03-2014 

gelet op 

 Het bepaalde in De Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 

 De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

Midden d.d. 1 januari 2006; 

 De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 8 oktober 2010 

  van de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t: 

 

A. De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden: 

 

 “Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden” 

 

 

§ 1.   Begripsbepalingen   

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. openbaar lichaam:  het openbaar lichaam bedoeld in artikel 3; 

b. deelnemende gemeente:  aan de regeling deelnemende gemeente; 

c. gedeputeerde staten:  gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. 

 

Artikel 2 

 

Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, 

wordt in die artikelen gelezen voor gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, en 

burgemeester onderscheidenlijk openbaar lichaam, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter. 
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§ 2.   Het openbaar lichaam 

 

Artikel 3 

 

1. Er is een openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden, met als 

uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden, bureau GHOR 

Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden. 

2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Leiden. 

 

Artikel 4 

 

Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende 

gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. 

 

Artikel 5 

 

Het openbaar lichaam heeft tot taak: 

1. Uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende 

gemeenten opgedragen taken.; 

2. Het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg als onderdeel van een gemeenschappelijke 

meldkamer en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in artikel 4 van de 

Tijdelijke wet ambulancezorg en het daartoe verwerven van een vergunning als bedoeld in artikel 6 

van de Tijdelijke wet ambulancezorg.; 

3. De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in art 2 van de Wet 

veiligheidsregio’s en in artikel 2 van de Wet publieke gezondheid.; 

4. Uitvoering te geven aan hetgeen bepaald is in de paragrafen 1 en 2 van Hoofdstuk 4 van de Wet 

kinderopvang indien en voor zover daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten is 

verkregen;  

5. Uitvoering te geven aan andere dan in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken op het 

terrein van de gezondheidszorg indien daartoe opdracht van een of meer deelnemende gemeenten 

of van derden is verkregen indien en voor zover: 

a. de taken redelijkerwijs aansluiten bij de in het eerste tot en met het derde lid genoemde taken en 

deze taken niet belemmeren; 

b. de taken worden uitgeoefend tegen minimaal kostendekkende tarieven; 

c. van de afnemers een bijdrage wordt verlangd in alle kosten van het aangaan dan wel beëindigen 

van de taken; 
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d. van afnemers wordt verlangd dat zij zich verbinden de taken af te nemen gedurende een 

minimumperiode, al dan niet met een nader te bepalen opzegtermijn. 

6. De taken, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, worden slechts op basis van een daaraan ten 

grondslag liggende tussen het openbaar lichaam en opdrachtgever gesloten overeenkomst 

uitgevoerd. 

7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als 

bedoeld in lid 1 t/m 4 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering 

waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze 

werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor 

zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken 

die in de genoemde artikelleden aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen. 

 

Artikel 6 

 

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan het openbaar lichaam zijn overgedragen, 

bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die 

bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk het openbaar lichaam, het algemeen 

bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en 

ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 

§ 3.   Het bestuur 

 

Artikel 7 

 

Het openbaar lichaam heeft de volgende bestuursorganen: 

a. het algemeen bestuur, 

b. het dagelijks bestuur, 

c. de voorzitter. 

 

 

§ 4.   Het algemeen bestuur 

 

Artikel 8 

 



Pagina 4 van 39 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 14/000664/999   Agendapunt 5 

 2014 BESLUITEN   

1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden van de gemeenten. De 

raden van de gemeenten wijzen elk één lid aan. Het aan te wijzen lid maakt deel uit van het college 

van burgemeester en wethouders.  

2. De raden van gemeenten wijzen voor ieder lid een plaatsvervangend lid aan. Het aan te wijzen 

plaatsvervangend lid maakt deel uit van het college van burgemeester en wethouders. 

3. Een lid van het algemeen bestuur legt, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, verantwoording af over het door hem gevoerde beleid aan de raad 

van de gemeente die hem heeft aangewezen.  

4. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats binnen twee maanden na de 

gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste raadsvergadering na het tussentijds ontstaan van een 

vacature. 

5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt wanneer: 

a. het lid geen deel meer uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders in de 

gemeente waardoor hij is aangewezen; 

b. het lid aan de raad die hem heeft aangewezen te kennen geeft geen lid meer te willen zijn van 

het algemeen bestuur; 

c. de raad die het lid heeft aangewezen, de aanwijzing intrekt in geval het lid niet meer het 

vertrouwen heeft van die raad; 

d. de zittingsperiode van de raad waardoor het lid is aangewezen, eindigt. 

6. Na het tussentijds ontstaan van een vacature in het algemeen bestuur wijst de desbetreffende raad 

in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid van het algemeen bestuur aan. 

7. Van een aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur en van het eindigen van het lidmaatschap in de 

gevallen genoemd in het vijfde lid geeft het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente die het lid heeft aangewezen, binnen een week na de aanwijzing of beëindiging kennis 

aan de voorzitter van het openbaar lichaam.  

8. Het derde tot en met het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende 

leden van het algemeen bestuur. 

 

Artikel 9 

 

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter 

of het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, dan wel ten minste één vijfde van het aantal leden, onder 

opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. 

2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen van toepassing. 

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van een 

vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 10 

 

1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle 

informatie die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam nodig is 

of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd.  

 

Artikel 11 

 

1. In het reglement van orde dat het algemeen bestuur krachtens artikel 22 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen verplicht is op te stellen, worden onder meer regels opgenomen 

over: 

a. de wijze waarop het algemeen bestuur de informatie geeft aan de raden van de deelnemende 

gemeenten die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid van het openbaar lichaam 

nodig is of die door één of meer leden van die raden wordt verlangd; 

b. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen 

besluiten; 

c. de wijze van het afleggen van verantwoording en het verstrekken van informatie als bedoeld in 

artikel 8, derde lid, respectievelijk artikel 10. 

 

Artikel 12 

 

Het aantal stemmen dat door een lid in de vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht is 

afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waaruit het lid afkomstig is, gerekend naar het 

laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. 

Het aantal uit te brengen stemmen per lid bedraagt voor de gemeenten met een inwoneraantal: 

- beneden 20.000 : 1 stem; 

- van 20.000 tot 40.000 : 2 stemmen; 

- van 40.000 tot 60.000 : 3 stemmen; 

- van 60.000 tot 80.000 : 4 stemmen; 

- van 80.000 tot 100.000 : 5 stemmen; 

- van 100.000 en meer : 6 stemmen. 

 

 

§ 5.  Bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur 

 

Artikel 13 
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1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan het openbaar lichaam opgedragen taken alle 

bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regelingen aan 

het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

2. Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet 

kunnen worden overgedragen: 

a. Het vaststellen en wijzigen van de begroting; 

b. Het vaststellen van de jaarrekening; 

c. Het vaststellen en wijzigen van jaarplannen en werkplannen; 

d. Het vaststellen en wijzigen van verordeningen; 

e. Besluiten over het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de regeling; 

f. Het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het 

openbaar lichaam en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit 

een dergelijke regeling; 

g. Het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve 

en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname 

daaraan; 

 

 

§ 6.   Het dagelijks bestuur 

 

Artikel 14 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht leden, waaronder begrepen de 

voorzitter. De leden worden aangewezen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Bij de 

aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten waaruit de 

leden afkomstig zijn.  

2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, voor het door hen gevoerde 

beleid verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 

3. Een lid van het dagelijks bestuur dat niet meer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur, dient 

zijn ontslag in. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  

4. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk, met inachtneming van 

artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan het algemeen bestuur alle 

inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

5. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats uiterlijk een maand na het tijdstip 

van aantreden van het algemeen bestuur. 

6. In een vacature in het dagelijks bestuur wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het 

algemeen bestuur. 
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7. Wie ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te 

zijn. 

 

Artikel 15 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden 

daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. 

2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van 

de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 16 

 

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.  

2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, en 30 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

 

 

§ 7.   Bevoegdheden en taken van het dagelijks bestuur 

 

Artikel 17 

 

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het 

algemeen bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat. 

3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam. 

4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de 

regeling aan hem zijn opgedragen. 

5. Het dagelijks bestuur besluit over: 

a.  het voeren van rechtsgedingen door het openbaar lichaam daaronder begrepen het al dan niet 

instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechter,  

b. het berusten in een tegen het openbaar lichaam ingestelde rechtsvordering. 

 

 

§ 8.   De voorzitter 

 

Artikel 18 

 

1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 
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2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.  

3. De voorzitter is voor het door hem gevoerde beleid verantwoording schuldig aan het algemeen 

bestuur. 

4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het 

dagelijks bestuur. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 

van door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur genomen besluiten. 

5. De voorzitter geeft, met inachtneming van artikel 16, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening 

van zijn taak nodig heeft. 

6. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.  

7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan het 

vertegenwoordigen van het openbaar lichaam opdragen aan een door hem aan te wijzen 

gemachtigde. 

8. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het 

openbaar lichaam is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar 

midden de in het zevende lid genoemde bevoegdheid uit. 

 

 

§ 9.   Commissies 

 

Artikel 19 

 

Het algemeen bestuur kan overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen commissies instellen. 

 

 

§ 10.   Organisatie en medewerkers 

 

Artikel 20 

 

Het dagelijks bestuur regelt de inrichting van de organisatie van het openbaar lichaam. 

 

Artikel 21 

 

1. De secretaris wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, 

geschorst of ontslagen. 

2. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

3. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 
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4. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. In 

deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 

5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn verhindering of ontstentenis.  

6. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast. 

 

Artikel 22 

 

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies bij 

de uitoefening van hun taak terzijde. 

2. Hij zorgt voor aantekening van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur, het 

dagelijks bestuur en de commissies. 

3. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door hem 

mede ondertekend. 

 

Artikel 23 

 

1. De secretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie van het openbaar lichaam. 

2. De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de organisatie en is verantwoording schuldig 

aan het algemeen bestuur. 

3. Het algemeen bestuur van de RDOG HM benoemt in overeenstemming met het bestuur van de 

veiligheidsregio HM een directeur publieke gezondheid. Deze geeft leiding aan de GGD en conform 

art 32 WVR ook leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van geneeskundige 

hulpverlening. 

4. De directeur publieke gezondheid draagt over het programma Geneeskundige Hulpverlening 

verantwoording af aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 

5. Het bestuur van de RDOG Hollands Midden maakt afspraken met het bestuur van de 

Veiligheidsregio HM over de procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen en ontslag van de 

directeur publieke gezondheid 

6. De functies directeur publieke gezondheid, algemeen directeur en secretaris kunnen ook in 

combinatie door één persoon worden uitgevoerd 

7. De overige leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks 

bestuur. 

8. Het algemeen bestuur stelt voor de algemeen directeur een instructie vast. 

9. Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van de directieleden.  

 

 

§ 11.   Rechtspositie 
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Artikel 24 

 

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 

Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van de organisatie die ambtenaar zijn, 

alsmede van de medewerkers van de organisatie die werkzaam zijn op grond van een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

 

 

§ 12.   Financiën  

 

Artikel 25 

 

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de 

regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Op deze 

regels is artikel 212 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en 

op de inrichting van de financiële organisatie. Op deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 26 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de 

ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het 

komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. 

2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor 

eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 

190, tweede en  derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het dagelijks 

bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt 

de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden. 

4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, 

waarvoor de begroting moet dienen. 

5. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. 

6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval 

voor 15 juli aan gedeputeerde staten. 
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7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de 

begroting met dien verstande dat het algemeen bestuur bij verordening kan bepalen ten aanzien van 

welke categorieën begrotingswijzingen van het bepaalde in dit artikel mag worden afgeweken. 

8. Het bestuur vraagt advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden over de 

programmabegroting en programmarekening Geneeskundige Hulpverlening, over de bestemming 

van het resultaat van dit programma en over het deelprogramma infectieziektebestrijding. 

9. Het bestuur wijkt slechts af van het advies van het bestuur van de Veiligheidsregio over de 

programmabegroting en rekening Geneeskundige Hulpverlening en het deelprogramma 

infectieziektebestrijding na overleg tussen beide besturen. 

 

 

Artikel 27 

 

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar 

waarop de begroting betrekking heeft.  

2. Als verdeelsleutel voor de bijdrage in de kosten van de taken genoemd in artikel 5, eerste en tweede 

lid, wordt gehanteerd het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de 

bijdrage verschuldigd is, dan wel indien bedoelde bevolkingscijfers op genoemd tijdstip niet 

openbaar gemaakt zijn, de laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 

bevolkingscijfers. 

3. De kosten voortvloeiend uit de taken genoemd in artikel 5 lid 3 worden gedragen door de 

deelnemende gemeenten, verdeeld naar rato van het aantal inwoner conform lid 2 van dit artikel. 

4. Voor de kosten die voortvloeien uit taken genoemd in artikel 5, vierde en vijfde lid, is uitsluitend een 

bijdrage verschuldigd door de gemeenten die daartoe opdracht hebben gegeven. Voor de 

berekening van de hoogte van die bijdrage wordt de in het tweede lid genoemde verdeelsleutel 

gehanteerd of is bepalend de mate waarin door een deelnemende gemeente gebruik is gemaakt van 

de betreffende dienst.  

5. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt rekening gehouden met bijdragen van het 

Rijk en van andere organisaties. 

6. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli telkens 

de helft van de verschuldigde bijdrage. 

7. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

8. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de dit artikel 

bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde 

staten het verzoek om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de 

Gemeentewet. 
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9. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de 

financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de geneeskundige 

hulpverlening in het geding komen, treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de 

veiligheidsregio Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te komen aan 

de deelnemende gemeenten. 

 

Artikel 28 

 

1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag 

van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening en van hetgeen het dagelijks bestuur te 

zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 juni ter 

vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 

2. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking 

heeft. 

3. De rekening wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende 

stukken aan gedeputeerde staten aangeboden. 

4. Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte 

gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 

5. In de rekening wordt het door elke van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar 

werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 

6. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten en uitgaven, over de deelnemende 

gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het voorafgaande 

kalenderjaar. 

7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 27, eerste lid, bepaalde en het werkelijk 

verschuldigde, vindt plaats terstond nadat de rekening overeenkomstig het derde lid aan 

gedeputeerde staten is aangeboden. 

 

 

§ 13.   Het archief  

 

Artikel 29  

 

1. Het algemeen bestuur stelt overeenkomstig de Archiefwet 1995 regels vast betreffende de wijze 

waarop zorg wordt gedragen voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam. 

2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden. 

3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden. 
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§ 14.   Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

 

Artikel 30 

 

1. Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake aan 

het algemeen bestuur. 

2. Het algemeen bestuur zendt het verzoek als bedoeld in het eerste lid binnen drie maanden aan de 

besturen van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de toetreding 

of de uittreding en de eventueel aan de toetreding of de uittreding te verbinden voorwaarden. 

3. De toetreding of de uittreding vindt plaats indien de besturen van de meerderheid van de 

deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd. 

4. Aan de toetreding of de uittreding kunnen bij de in het derde lid bedoelde besluiten de in het tweede 

lid bedoelde voorwaarden worden verbonden. 

5. De toetreding of de uittreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op het jaar waarin is 

voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Artikel 31 

 

1. De regeling kan worden gewijzigd of het openbaar lichaam kan worden opgeheven bij daartoe 

strekkend besluit van de besturen van tweederde van het aantal deelnemende gemeenten. 

2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling of opheffing van het openbaar lichaam 

wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur het daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur 

toekomen aan de besturen van de deelnemende gemeenten. 

3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging of opheffing bedoeld in het eerste lid aan 

gedeputeerde staten geschiedt door het algemeen bestuur respectievelijk door de gemeente Leiden.  

 

Artikel 32 

 

1. In geval van opheffing van het openbaar lichaam besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt 

daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 

2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, 

vastgesteld. 

3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor de medewerkers als 

bedoeld in artikel 24. 

4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het 

saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het openbaar 

lichaam. 
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5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 

6. Zonodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie, 

totdat de liquidatie is voltooid. 

 

 

§ 15.   Overgangsbepalingen 

 

Artikel 33 

 

1. In afwijking van artikel 26, vierde lid, stelt het algemeen bestuur de begroting voor het jaar 2006 vast 

in de maand januari 2006.  

2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde begroting blijft artikel 26, eerste tot en met derde lid, 

buiten toepassing. 

3. In afwijking van artikel 26, zesde lid, zendt het algemeen bestuur de in het eerste lid bedoelde 

begroting binnen twee weken na vaststelling aan gedeputeerde staten.  

 

 

Artikel 34 

 

1. In afwijking van artikel 8, vierde lid, vindt de eerste aanwijzing van de leden van het algemeen 

bestuur plaats in dezelfde vergadering van de raden van de gemeenten waarin tot het aangaan de 

regeling wordt besloten. 

2. De wethouder zorg van de gemeente Leiden roept in de maand januari 2006 de leden van het 

algemeen bestuur in vergadering bijeen. 

 

 

§ 16.   Slotbepalingen 

 

Artikel 35 

 

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 36 

 

De regeling gaat in op 1 april 2014. 

 

 

Artikel 37 
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De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden. 

 

 

Artikel 38 

 

Het algemeen bestuur draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

voorgeschreven toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze 

als volgt komt te luiden:  

 

 “Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden” 

 

 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de Veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; 

b. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; 

c. een deelnemende gemeente: een aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende 

gemeente; 

d. de politiechef: de politiechef van de eenheid Den Haag van de landelijke politieorganisatie, of 

het lid van de eenheidsleiding daartoe aangewezen namens de politiechef; 

e.  GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, 

aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere 

overheden en organisaties op dat gebied. 
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f.  de minister: de minister van Veiligheid en Justitie 

g.  de commissaris van de koning: de commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland 

h. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland; 

i.  district: regionale gebiedsindeling politie Eenheid Den Haag 

j. korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012. 

 

 

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 

van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de 

gemeente, de raad, het college en de burgemeester onderscheidenlijk respectievelijk de 

Veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

 

Artikel 2 Openbaar lichaam 

 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Veiligheidsregio Hollands Midden. 

2. Het openbaar lichaam, hierna te noemen ‘de Veiligheidsregio’, is gevestigd te Leiden. 

3. Het gebied waarvoor deze regeling geldt betreft de regio Hollands Midden zoals bedoeld in artikel 8 

van de Wet Veiligheidsregio’s. 

 

 

Artikel 3 Bestuursorganen 

 

De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

 

Hoofdstuk 2   Belangen, taken en bevoegdheden 

 

 

Artikel 4 Belangen 

 

De Veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de 

volgende terreinen: 

a. de brandweerzorg; 

b. de GHOR; 
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c. de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; 

d. de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

e. het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. 

 

 

Artikel 5 Taken en bevoegdheden 

 

1. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is de Veiligheidsregio 

belast van de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 

c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; 

d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding 

en de crisisbeheersing; 

e. het instellen en in stand houden van een brandweer; 

f. het instellen en in stand houden van een GHOR; 

g. het voorzien in de meldkamerfunctie; 

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 

veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn 

bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 

2. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als 

bedoeld in lid 1 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan 

zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze 

werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor 

zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken 

die in het genoemde lid aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen 

 

 

Artikel 6 Overige bevoegdheden en plichten 

 

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen, 

bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die 

bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk de Veiligheidsregio, het algemeen 

bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en 

ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 
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Hoofdstuk 3   Het algemeen bestuur 

 

 

Artikel 7 Samenstelling 

 

1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 

2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester te zijn 

van de gemeente die hij vertegenwoordigt; 

3. Een burgemeester kan zich bij verhindering of ontstentenis laten vervangen door de loco-

burgemeester. 

 

 

Artikel 8 De werkwijze 

 

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordelen, dan wel indien ten minste één vijfde van het 

aantal leden, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoekt. 

2. Op het houden van de vergaderingen van het algemeen bestuur is artikel 22 van de Wet 

Gemeenschappelijke regelingen van toepassing. 

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Ten aanzien van het houden van een 

vergadering achter gesloten deuren zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing. 

4. De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de 

coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het algemeen bestuur bij.  

5. De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks 

grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de 

vergadering van het algemeen bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen bepalen 

onderling wie er deelneemt aan de vergadering. 

6. De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen 

onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. 

7. De commissaris van de koning wordt uitgenodigd om bij de vergadering van het algemeen bestuur 

aanwezig te zijn. 

 

 

Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording 
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1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten in verband met hun 

controlerende taak ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het 

bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. 

2. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen 

die door een of meer leden van die raden worden verlangd. 

3. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad van de eigen gemeente met inachtneming 

van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of 

door één of meer leden van die raad worden verlangd. 

4. Een lid van het algemeen bestuur is de raad van eigen gemeente met inachtneming van artikel 16 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat 

bestuur gevoerde beleid. 

 

 

Artikel 10 Reglement van orde 

 

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op. 

2. Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten gezonden. 

 

 

Artikel 11 De besluitvorming 

 

1. Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het algemeen 

bestuur vindt plaats volgende de volgende stemverdeling: 

a. gemeenten beneden 20.000 inwoners:   1 stem; 

b. gemeenten van 20.000 tot 40.000 inwoners: 2 stemmen; 

c. gemeenten van 40.000 tot 60.000 inwoners: 3 stemmen; 

d. gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners: 4 stemmen; 

e. gemeenten van 80.000 tot 100.000 inwoners: 5 stemmen; 

f. gemeenten van 100.000 en meer inwoners: 6 stemmen. 

2. Voor de vaststelling van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt uitgegaan 

van de per 1 januari van het voorafgaande jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

openbaar gemaakte bevolkingscijfers. 

3. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. 

4. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. 
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Artikel 12 Taken en bevoegdheden 

 

1. Het algemeen bestuur heeft met betrekking tot de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken alle 

bevoegdheden en verricht alle taken voor zover deze niet bij of krachtens wettelijke regeling aan 

het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

2. Het algemeen bestuur kan taken en bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Niet 

kunnen worden overgedragen: 

a. het vaststellen en wijzigingen van de begroting; 

b. het vaststellen van het jaarbericht; 

c. het vaststellen en wijzigen van jaarplannen; 

d. het vaststellen en wijzigen van verordeningen; 

e. het doen van voorstellen tot het wijzigen van de regeling; 

f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de 

Veiligheidsregio en een ander openbaar lichaam, alsmede het toetreden tot en het uittreden 

uit een dergelijke regeling; 

g. het oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappijen, vennootschappen en 

coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van 

deelname daaraan; 

h. het vaststellen en wijzigen van het beleidsplan; 

i. het vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel; 

j. het vaststellen en wijzigen van het crisisplan. 

 

 

Artikel 13 Het beleidsplan 

   

1. Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaren een beleidsplan vast, waarin het 

beleid is vastgesteld ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. 

2. Het beleidsplan omvat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van 

de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de Veiligheidsregio, van de door 

de minister vastgestelde landelijke doelstellingen ten aanzien rampenbestrijding en 

crisisbeheersing; 

c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening 

binnen en tussen de onder a. bedoelde diensten en organisaties; 

d. een oefenbeleidsplan; 

e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 5 onder b.; 
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f.      de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en 

maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen; 

3. Het beleidsplan wordt afgestemd met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio’s 

en van de betrokken waterschappen en het beleidsplan van de regionale eenheid van politie. 

 

Artikel 14 Het risicoprofiel 

 

1. Het beleidsplan in artikel 13 is mede gebaseerd op een door het algemeen bestuur vastgesteld 

risicoprofiel. 

2. Het risicoprofiel bestaat uit: 

a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of 

crisis kunnen leiden; 

b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de Veiligheidsregio 

kunnen voordoen, en 

c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, 

rampen en crises zijn opgenomen. 

3. Het algemeen bestuur stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende 

gemeenten, waarbij het algemeen bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te 

maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 

4. Het algemeen bestuur nodigt voor de vaststelling van het risicoprofiel in ieder geval de door de 

korpschef daartoe aangewezen ambtenaren van politie, de besturen van de betrokken 

waterschappen en door de minister daartoe aangewezen functionarissen uit hun zienswijze ter 

zake kenbaar te maken. 

5. Het algemeen bestuur nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de 

regio betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de regio. 

 

 

Artikel 15 Het crisisplan 

 

1. Het algemeen bestuur stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin ieder 

geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven. 

2. Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, de taken en 

bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen 

inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt 

met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. 

3. Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het gebied van 

aangrenzende veiligheidsregio’s. 
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4. Het algemeen bestuur zendt het vastgestelde crisisplan aan de commissaris van de koning. 

 

 

Hoofdstuk 4  Het dagelijks bestuur 

 

 

Artikel 16 Samenstelling 

 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

a. de voorzitter van het algemeen bestuur; 

b. minimaal vier en maximaal zeven leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. Bij 

de aanwijzing wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de gemeenten 

waaruit de leden afkomstig zijn, zodat er uit elk district ten minste één vertegenwoordiger is. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is ook voorzitter van het dagelijks bestuur. 

3. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het 

algemeen bestuur. 

4. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wijst het algemeen bestuur in de eerstvolgende 

vergadering een nieuw lid aan. 

5. Het algemeen bestuur hoeft van de bevoegdheid bedoeld in het vierde lid, geen gebruik te maken 

wanneer er nog minimaal vijf leden (inclusief voorzitter) zijn van het dagelijks bestuur. 

 

 

Artikel 17 Werkwijze 

 

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of wanneer twee leden 

daarom schriftelijk, onder opgaaf van redenen, verzoeken. 

2. Op het houden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 

van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  

3. De commandant van de regionale brandweer, de directeur publieke gezondheid en de 

coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij.  

4. De hoofdofficier van justitie, de politiechef en de voorzitter van het waterschap binnen welks 

grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen worden uitgenodigd deel te nemen van de vergadering 

van het dagelijks bestuur. De voorzitters van de betrokken waterschappen bepalen onderling wie 

er deelneemt aan de vergadering. 

5. De voorzitter nodigt andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen 

onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
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Artikel 18 Inlichtingen, verantwoording en ontslag 

 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur 

verantwoording schuldig voor het door hen gevoerde beleid. 

2. De leden van het dagelijks bestuur geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie 

die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur 

nodig is. 

3. De leden van het dagelijks bestuur geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen 

bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde 

inlichtingen. 

4. Een lid van het dagelijks bestuur – behalve de voorzitter – kan door het algemeen bestuur worden 

ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn 

de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 19 Reglement van orde 

 

1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde op. 

2. Het reglement van orde wordt aan de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur 

gezonden. 

 

 

Artikel 20 De werkwijze 

 

1. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 

2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29 en 30 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

 

 

Artikel 21 Taken en bevoegdheden 

 

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het 

algemeen bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur oefent toezicht uit op al hetgeen de Veiligheidsregio aangaat. 

3. Het dagelijks bestuur beheert de inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio. 

4. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die door het algemeen bestuur en krachtens de 

regeling aan hem zijn opgedragen. 
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5. Het dagelijks bestuur besluit over: 

a. het voeren van rechtsgedingen door de Veiligheidsregio daaronder begrepen het al dan niet 

instellen van hoger beroep; 

b. het berusten in een tegen de Veiligheidsregio ingestelde rechtsvordering. 

 

Hoofdstuk 5  De voorzitter 

 

 

Artikel 22 Aanwijzing en vervanging 

   

1. De voorzitter als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de 

burgemeester die als zodanig is aangewezen in artikel 11 Wet veiligheidsregio’s. 

2. Het algemeen bestuur benoemt een vervanger op grond van artikel 11 Wet veiligheidsregio’s. 

Hetgeen in de regeling ten aanzien van de voorzitter is bepaald, vindt mede toepassing ten 

aanzien van de vervanger 

3. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 

 

 

Artikel 23 Inlichtingen en verantwoording 

 

1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door hem gevoerde 

beleid. 

2. De voorzitter geeft ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste 

beoordeling van het door hem te voeren en gevoerde bestuur nodig is. 

3. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan 

hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen. 

4. De voorzitter verstrekt de minister op diens verzoek informatie over de wijze waarop de 

Veiligheidsregio haar taken uitvoert. 

 

 

Artikel 24 Taken en bevoegdheden 

 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur 

en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur naar 

behoren worden uitgevoerd. 

2. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 
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3. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan het 

vertegenwoordigen van de Veiligheidsregio opdragen aan een door hem aan te wijzen 

gemachtigde. 

4. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij de 

Veiligheidsregio is betrokken, oefent een door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid uit haar 

midden die in het derde lid genoemde bevoegdheid uit. 

 

 

Artikel 25 Rol voorzitter bij bovenlokale rampen en crises 

 

1. Ingeval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het 

ontstaan daarvan, is de voorzitter ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de 

betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de artikelen 4, 5, 6 en 7 van 

de Wet Veiligheidsregio’s, aan artikel 11, 14 eerste lid, 56 eerste en vierde lid, en 62 van de 

Politiewet 2012, aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van 

artikel 176, derde tot en met zesde lid, en artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van de Wet openbare 

manifestaties. 

2. De voorzitter roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de 

gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de 

hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel 

uit te maken van het beleidsteam.  

3. De voorzitter wijst een regionaal operationeel leider aan, die is belast met de leiding van een 

regionaal operationeel team. De regionaal operationeel leider neemt deel aan de vergaderingen 

van het regionaal beleidsteam. De voorzitter nodigt voorts de overige functionarissen wier 

aanwezigheid in verband met de omstandigheden van belang is, uit deel te nemen aan de 

vergaderingen. 

4. Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter geen besluiten met toepassing 

van de in het eerste lid genoemde artikelen dan nadat hij het regionaal beleidsteam daarover heeft 

geraadpleegd. Een burgemeester kan in het regionaal beleidsteam schriftelijk bezwaar doen 

aantekenen, indien hij van mening is dat een voorgenomen besluit van het regionaal beleidsteam 

het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt . 

5. De voorzitter geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die hij nodig acht in verband met 

de uitvoering van de door het regionaal beleidsteam genomen besluiten. 

6. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de voorzitter het regionaal beleidsteam. 
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Artikel 26 Verantwoording aan de gemeenteraad 

 

1. De voorzitter brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, in 

overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam, 

schriftelijk verslag uit aan de gemeenteraden van de getroffen gemeenten over het verloop van de 

gebeurtenissen en de besluiten die het regionaal beleidsteam heeft genomen. Hij vermeldt daarbij 

of een burgemeester gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar aan te 

tekenen. 

2. De voorzitter beantwoordt, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van 

het regionaal beleidsteam, schriftelijk de vragen die de gemeenteraden na ontvangst van het 

verslag stellen. 

3. De voorzitter verstrekt in een gemeenteraad mondelinge inlichtingen over de besluiten, bedoeld in 

het eerste lid, indien de desbetreffende gemeenteraad daarom verzoekt. De gemeenteraad zendt 

een afschrift van het verzoek en van de in het eerste en tweede lid bedoelde stukken aan de 

commissaris van de koning. 

4. Indien de gemeenteraad, gehoord de inlichtingen van de voorzitter van de Veiligheidsregio, besluit 

zijn standpunt over de besluiten, bedoeld in het eerste lid, ter kennis te brengen van de minister, 

geschiedt dit door tussenkomst van de commissaris van de koning. 

 

 

Hoofdstuk 6  Commissies 

 

 

Artikel 27 Commissies van advies 

 

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, 

met inachtneming van artikel 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

Hoofdstuk 7  De ambtelijke organisatie 

 

 

Artikel 28 De inrichting van de ambtelijke organisatie 

 

1. Het algemeen bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio 

en stelt hiervoor een organisatieverordening op. 

2. De veiligheidsregio kent in ieder geval de volgende organisatieonderdelen en functionarissen: 

a. de regionale brandweer; 
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b. de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio 

c. de directeur publieke gezondheid; 

d. de gemeenschappelijke meldkamer; 

e. de directeur gemeenschappelijke meldkamer; 

f. de coördinerend functionaris; 

g. het bureau gemeentelijke crisisbeheersing; 

h. de veiligheidsdirectie; 

i. de secretaris; 

j. het veiligheidsbureau; 

 

 

Artikel 29 De rechtspositie 

 

Het algemeen bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 

Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie van de medewerkers van het openbaar lichaam die ambtenaar 

zijn, alsmede van de medewerkers van het openbaar lichaam die werkzaam zijn op grond van een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

 

 

Hoofdstuk 8  De regionale brandweer 

 

 

Artikel 30 Taak brandweer 

 

1. De regionale brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij 

brand; 

c. het waarschuwen van de bevolking; 

d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 

e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, 

brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke 

stoffen. 

2. De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

3. De regionale brandweer voert tevens werkzaamheden uit in het verlengde van de in het eerste 

en tweede lid genoemde wettelijke taken, voor zover die niet ten koste gaat van de uitoefening 

van deze taken. Voor deze dienstverlening zijn rechten verschuldigd, conform de 
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legesverordening, tenzij het algemeen bestuur besluit een privaatrechtelijke overeenkomst aan 

te gaan. 

 

 

Artikel 31 De commandant van de regionale brandweer / directeur Veiligheidsregio 

 

1. De regionale brandweer staat onder leiding van een commandant. 

2. De commandant is verantwoordelijk voor de operationele leiding over de brandweer bij optreden 

in groter verband. 

3. De commandant is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 

4. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de commandant. 

5. De commandant is tevens directeur van de Veiligheidsregio. 

6. De directeur heeft de algemene leiding over de organisatie van de Veiligheidsregio. 

7. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 

8. Het algemeen bestuur stelt voor de commandant en de directeur een instructie vast. 

 

 

Artikel 32 Behoud gemeentelijke brandweer  

 

Vervallen 

 

 

Artikel 33 Bedrijfsbrandweer 

 

1. Het algemeen bestuur kan een inrichting die in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar 

kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt deze aanwijzingsbevoegdheid niet voor een inrichting die 

gelegen is op of deel uitmaakt van een terrein dat bij de krijgsmacht in gebruik is, voor zover er 

gegevens in het geding zijn waarvan de geheimhouding door het belang van de veiligheid van de 

Staat is geboden. 
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Hoofdstuk 9  De GHOR 

 

 

Artikel 34 Taak GHOR 

   

1. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, 

en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige 

hulpverlening. 

2. Met de in de regio Hollands Midden werkzame instellingen, zorgaanbieders, 

ambulancevervoerders en diensten als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen en de Wet op 

de beroepen in de individuele gezondheidszorg, worden door het algemeen bestuur schriftelijke 

afspraken gemaakt over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders 

en diensten bij de uitvoering van hun taak en de voorbereiding daarop. 

3. Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het 

oordeel van het algemeen bestuur tekort schiet, treedt het algemeen bestuur in overleg met een 

instelling of zorgaanbieder als bedoeld in het tweede lid. 

4. De voorzitter kan, indien hij geen verbetering constateert, de desbetreffende instelling en 

zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven. 

5. Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de nodige 

maatregelen te treffen. 

 

 

Artikel 35 Directeur Publieke Gezondheid 

 

1. De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke 

gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. 

2. vervallen 

3. De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige 

hulpverlening. 

4. De directeur publieke gezondheid is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur voor 

de taken genoemd onder lid 1 en 3. 

5. De benoeming, schorsing en ontslag van de directeur publieke gezondheid vindt plaats door het 

algemeen bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden in 

overeenstemming met het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. 

6. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur publieke gezondheid een instructie vast. 
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Artikel 36 Organisatie GHOR 

 

Het algemeen bestuur voorziet in de instelling en instandhouding van een GHOR middels een verzoek 

aan de deelnemende gemeenten dit te regelen middels de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 

 

 

Hoofdstuk 10 De gemeenschappelijke meldkamer 

 

 

Artikel 37 Taak gemeenschappelijke meldkamer 

 

1. De gemeenschappelijke meldkamer is ingesteld en wordt in stand gehouden ten behoeve van de 

brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien 

verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de 

meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef van 

politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de 

gemeenschappelijke meldkamer. 

2. De gemeenschappelijke meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van 

alle acute hulpaanvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de 

ambulancezorg en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en 

coördineren van de hulpdiensten. 

 

 

Artikel 38 Directeur gemeenschappelijke meldkamer 

 

1. De gemeenschappelijke meldkamer staat onder leiding van een directeur. 

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur gemeenschappelijke meldkamer 

na overleg met het met bestuur van de regionale Ambulancevoorziening en de door de korpschef 

daartoe aangewezen ambtenaar van politie. 

3. De directeur gemeenschappelijke meldkamer is verantwoording schuldig aan het algemeen 

bestuur en rapporteert periodiek over de wijze waarop de gemeenschappelijke meldkamer 

functioneert. 

4. De directeur gemeenschappelijke meldkamer heeft instemmingsrecht bij het aanstellen en 

aangesteld houden van personeel van de gemeenschappelijke meldkamer. 

5. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur gemeenschappelijke meldkamer een instructie vast. 
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Artikel 39 Afspraken met politie en Regionale Ambulancevoorziening 

 

1. Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met 

betrekking tot de meldkamerfunctie waarin in ieder geval afspraken zijn gemaakt over de locatie, 

het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de 

samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de 

meldkamer. 

2. Het algemeen bestuur kan eisen vaststellen waaraan de Regionale Ambulancevoorziening met 

betrekking tot de meldkamer voor de daadwerkelijke ambulancezorg met voldoen. De eisen 

kunnen betrekking hebben op de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de 

ondersteunende systemen, de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, 

rampen en crises en de samenwerking van ambulancezorg met brandweer, geneeskundige 

hulpverlening en politie in de meldkamer. 

 

 

Hoofdstuk 11 De coördinerend functionaris en het Bureau Gemeentelijke 

Crisisbeheersing 

 

 

Artikel 40 De coördinerend functionaris 

   

1. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen 

die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.  

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de coördinerend functionaris. 

3. De coördinerend functionaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 

4. De coördinerend functionaris geeft leiding aan het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.  

5. Het algemeen bestuur stelt voor de coördinerend functionaris een instructie vast. 

 

 

Artikel 41 Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing 

 

Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de coördinerend functionaris. 
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Hoofdstuk 12 De veiligheidsdirectie 

 

 

Artikel 42 Samenstelling van de veiligheidsdirectie 

 

1. Er is een veiligheidsdirectie. 

2. De leden van de veiligheidsdirectie zijn: 

a. de commandant van de regionale brandweer, tevens directeur Veiligheidsregio; 

b. de directeur publieke gezondheid; 

c. de coördinerend functionaris; 

d. de politiechef. 

3. De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie. 

4. De leden van de veiligheidsdirectie kunnen zich ter vergadering laten vervangen door hun 

plaatsvervanger. 

5. Het algemeen bestuur stelt voor de veiligheidsdirectie een instructie vast. 

 

 

Artikel 43 Taken van de veiligheidsdirectie 

 

De veiligheidsdirectie is belast met de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van de voorbereiding 

op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bereidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur op deze 

onderwerpen voor en fungeert als primair adviesorgaan van het algemeen bestuur dienaangaande.  

 

 

Hoofdstuk 13 De secretaris en het Veiligheidsbureau 

 

 

Artikel 44 De secretaris 

 

1. De directeur Veiligheidsregio is tevens secretaris. 

2. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de commissies en de voorzitter bij 

de uitoefening van hun taak terzijde. 

3. Alle stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de 

secretaris mede ondertekend. 

4. De secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 

5. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. In 

deze vergaderingen heeft hij een adviserende stem. 

6. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris. 
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7. De secretaris is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 

8. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast. 

 

 

Artikel 45 Het Veiligheidsbureau 

 

Het Veiligheidsbureau ondersteunt de secretaris en de directeur Veiligheidsregio. 

 

 

Hoofdstuk 14 Samenwerking met politie 

 

 

Artikel 46 Samenhangende taakuitvoering met de politie 

 

1. Het algemeen bestuur, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie sluiten een convenant met het 

oog op de multidisciplinaire samenwerking bij en de voorbereiding op branden, rampen en crises. 

2. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de samenwerking in de Veiligheidsdirectie, de 

meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair 

oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises. 

 

 

Hoofdstuk 15 Financiële bepalingen 

 

 

Artikel 47 Verordeningen 

 

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, 

alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 

vast, hierna te noemen de financiële verordening. In deze verordening wordt benoemd welke 

programma’s worden gevoerd. Op deze regels is artikel 212 van de Gemeentewet van 

overeenkomstige toepassing.  

2. Het algemeen bestuur legt in de financiële verordening vast welke verdeelsteutel(s) per 

programma wordt gehanteerd bij het opstellen van de ontwerp-programmabegroting. 

3. Het algemeen bestuur regelt in de financiële verordening de wijze van vorming en besteding 

alsmede de minimale omvang en de hoogte van de plafonds van de reserves van het openbaar 

lichaam. 



Pagina 34 van 39 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 14/000664/999   Agendapunt 5 

 2014 BESLUITEN   

4. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer 

en op de inrichting van de financiële organisatie, hierna te noemen de controleverordening. Op 

deze regels is artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  

5. Het algemeen bestuur stelt bij verordening richtlijnen en regels voor de organisatie vast ten 

aanzien van de treasury op het gebied van uitzettingen, financieringen en garanties. Op deze 

regels is hetgeen bepaald is in de Wet FIDO van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 48 Begrotingsprocedure 

 

1. Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de 

ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor het 

komende kalenderjaar, vergezeld van toelichting, toe aan de raden van de deelnemende 

gemeenten.  

2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor 

eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.  

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na toezending bij het 

dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks 

bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, 

zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, 

waarvoor de begroting moet dienen.  

5. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder 

geval voor 15 juli aan gedeputeerde staten.  

6. Het dagelijks bestuur zendt het besluit tot vaststelling van de begroting binnen twee weken na de 

vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten en geeft daarin aan of en zo ja op 

welke onderdelen is afgeweken van de eerder aangeboden ontwerp-programmabegroting. 

7. Een begrotingswijziging wordt afgehandeld volgens de leden één tot en met zes van dit artikel, 

tenzij de wijziging van baten en/of lasten het gevolg is van: 

a. het uitvoeren van projecten voor derden en de uitvoering daarvan resultaatneutraal 

(saldo van baten en lasten is nul) voor het openbaar lichaam geschiedt; 

b. het uitvoeren van markttaken en de uitvoering daarvan minimaal resultaatneutraal voor 

het openbaar lichaam geschiedt; 

c. het uitvoeren van aanvullende diensten en de uitvoering daarvan minimaal 

resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt; 

d. wijziging van de bekostiging van het rijk en de verdere uitvoering van het betreffende 

product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt; 
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e. wijziging van de bekostiging door zorgverzekeraars en de verdere uitvoering van het 

betreffende product minimaal resultaatneutraal voor het openbaar lichaam geschiedt; 

f. besluiten ter zake van begrotingsoverschrijdingen van niet meer dan 1% van het 

begrotingstotaal per programma, waarbij gehandeld is conform het controleprotocol; 

g. niet in de begroting opgenomen verplichtingen, zoals vermeld in de financiële 

verordening, voor zover deze voor het openbaar lichaam resultaatneutraal verlopen; 

h. van uitgaven die ten laste worden gebracht van een reserve of voorziening. 

8. De begrotingswijzigingen met een resultaatneutraal karakter als bedoeld in lid zeven worden 

vastgesteld door het algemeen bestuur 

 

 

Artikel 49 Bijdragen van het Rijk en de gemeenten 

 

1. In de programmabegroting wordt tenminste aangegeven welke bijdrage van het Rijk wordt 

ontvangen en welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop 

de begroting betrekking heeft.  

2. Het dagelijks bestuur stemt voor zover als mogelijk de methodiek voor het jaarlijks aanpassen 

van de loon- en prijsindexen af met de besturen van de andere gemeenschappelijke regelingen 

in Hollands Midden.    

3. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden met bijdragen van het 

rijk en van andere organisaties. 

4. Vervallen. 

5. Vervallen. 

6. De gemeenten die de gemeentelijke brandweerkorpsen hebben geregionaliseerd blijven 

verantwoordelijk voor de door hen ten tijde van de instelling van de geregionaliseerde brandweer 

verstrekte feitelijke gegevens, financiële opstellingen, personeelsgegevens of anderszins. 

Ingeval blijkt dat sprake is van onverwachte gebreken of andere tekortkomingen in het kader van 

huisvesting, materiaal, materieel, personeel of anderszins, zullen de hieraan verbonden kosten 

voor rekening komen van de betreffende gemeente waar dit betrekking op heeft. 

7. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari en 1 juli 

telkens de helft van de verschuldigde bijdrage. 

8. Indien zich een substantiële verandering in de doeluitkering rampenbestrijding voordoet 

waardoor de financiering van óf de veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van de 

geneeskundige hulpverlening bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden in 

het geding komen treedt het bestuur in overleg met het bestuur van de Regionale Dienst 

Openbare Gezondheid Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel voor een oplossing te 

komen aan de deelnemende gemeenten.  
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Artikel 50 Jaarbericht 

 

1. Het dagelijks bestuur biedt het jaarbericht over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een 

verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van het jaarbericht en van hetgeen het 

dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden 

jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.  

2. Het algemeen bestuur stelt het jaarbericht vast voor 1 juli, volgende op het jaar waarop deze 

betrekking heeft.  

3. Het jaarbericht wordt binnen twee weken, doch in ieder geval voor 15 juli, met alle bijbehorende 

stukken aan gedeputeerde staten aangeboden.  

4. Vaststelling van het jaarbericht strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in 

rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.  

5. Het dagelijks bestuur zendt het jaarbericht binnen twee weken na vaststelling aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. 

 

Artikel 51 Waarborg / Garantstelling 

 

1. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 

2. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven in de begroting 

op te nemen, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te 

gaan tot toepassing van artikel 194 en 195 Gemeentewet. 

3. De aan deze regeling deelnemende gemeenten waarborgen dan wel stellen zich garant tegen de 

Veiligheidsregio voor betaling van rente en aflossing van door de Veiligheidsregio aangegane 

leningen en voor dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten van de 

Veiligheidsregio. Een en ander vindt plaats binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde 

kaders en procedures. 

 

 

Artikel 52 Kostenevaluatie / Visitatie 

 

1. Het algemeen bestuur stelt eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie vast. Bij de 

kostenevaluatie wordt in ieder geval een vergelijking gemaakt met de gegevens betreffende de 

kosten van andere veiligheidsregio’s. 

2. Het algemeen bestuur laat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie 

verrichten. 

 



Pagina 37 van 39 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 14/000664/999   Agendapunt 5 

 2014 BESLUITEN   

 

Hoofdstuk 16 Het Archief 

 

 

Artikel 53 Het archief 

 

1. Het algemeen bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio, in 

overeenstemming met een door dit bestuur vast te stellen regeling. 

2. De secretaris is belast met feitelijke beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, 

overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast te stellen regeling. 

3. Voor de bewaring van de op grond van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is 

de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden aangewezen. 

4. De beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Leiden oefent toezicht uit op het 

beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio. 

 

 

Hoofdstuk 17 Toetreding, uittreding, wijzigingen en opheffing 

 

 

Artikel 54 Toetreding en uittreding 

 

1. Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na 

wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s. 

2. Het algemeen bestuurt regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden 

verbinden aan de toetreding of uittreding. 

 

 

Artikel 55 Wijzigingen 

   

1. Zowel het algemeen bestuur als de besturen van tenminste eenderde van de deelnemende 

gemeenten kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling. 

2. De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de besturen van tenminste 

tweederde van de deelnemende gemeenten. 

 

 

Artikel 56 Opheffing 
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1. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor 

de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 

2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten 

gehoord, vastgesteld. 

3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel, de 

overgebleven middelen en op geld waardeerbare rechten en plichten. 

4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het 

saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van de 

Veiligheidsregio. 

5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 

6. Zonodig blijven de organen van de Veiligheidsregio ook na het tijdstip van opheffing in functie, 

totdat de liquidatie is voltooid. 

 

 

Hoofdstuk 18 Geschillen 

 

 

Artikel 57 Geschillen 

 

1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de 

beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor 

aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie. 

2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, één aangewezen door elk van de bij het 

geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen 

onafhankelijke voorzitter. 

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen. 

4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden 

partijen tot overeenstemming te brengen. 

 

 

Hoofdstuk 19 Slotbepalingen 

 

 

Artikel 58 Duur van de regeling 

 

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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Artikel 59 Vervanging en inwerkingtreding 

 

1. De regeling wijzigt de per 8 oktober 2010 in werking getreden gewijzigde Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. 

2. De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari 2014. 

 

 

Artikel 60 Overgangsbepaling 

 

Vervallen 

 

Artikel 61 Titel 

 

De regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden’.” 

 

 

 

C. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot en 

met 1 januari 2014. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op  12 mei 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 18-03-2014 

Onderwerp:  wijziging GR RDOG en GR 

VRHM 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden te wijzigen, waardoor deze als volgt komt te luiden:  

“Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands 

Midden”; 

2. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen, 

waardoor deze als volgt komt te luiden: “Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden”; 

3. Akkoord gaan met inwerkingtreding van dit besluit met ingang van 1 januari 2014. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Aan de gemeenten in de regio Hollands Midden wordt één besluit voorgelegd door 

de gezamenlijke besturen van de RDOG HM en de Veiligheidsregio HM. Het betreft 

een samenhangend voorstel tot wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen. 

Deze beide wijzigingen worden in samenhang en in de vorm van één besluit 

voorgelegd omdat de verhouding tussen beide regelingen inhoudelijk is gewijzigd en 

de wijzigingen in de ene regeling niet los kunnen worden gezien van de wijzigingen 

in de andere regeling.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenschappelijke regeling RDOG HM is vastgesteld in het najaar van 2005. 

Sindsdien zijn er wijzigingen opgetreden in wet- en regelgeving, die tot gevolg 

hebben gehad dat geen enkele wetsvermelding in de Gemeenschappelijke Regeling 

nog actueel is. In 2005 zijn de gemeenschappelijke regelingen RDOG HM én de 

gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR in samenhang door beide 

besturen opgesteld en aan de gemeenten aangeboden. De gemeenschappelijke 
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regeling Brandweer en GHOR is in 2010 gewijzigd in de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio op grond van de ingevoerde Wet veiligheidsregio’s. Omdat 

de besluitvorming over de bijpassende wetgeving in de gezondheidszorg nog niet 

afgerond was is er voor wat betreft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

RDOG HM gekozen deze wetswijzigingen af te wachten. Nu het nieuwe wettelijke 

kader helder is, worden met dit voorstel de beide gemeenschappelijke regelingen 

geactualiseerd en wordt de samenhang van deze regelingen hersteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het betreft een samenhangend voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke 

regelingen RDOG en VRHM, waarbij het gaat om: 

1) De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van een epidemie op het gebied van 

infectieziektebestrijding wordt belegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio HM en 

de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van een epidemie is belegd bij de 

voorzitter van de Veiligheidsregio HM, terwijl de feitelijke werkzaamheden hun 

grondslag vinden in de Wet publieke gezondheid; 

2) De afzonderlijke functies directeur GGD en directeur GHOR zijn samengevoegd in 

de functie van directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan zowel GGD als 

de GHOR en belast is met de operationele leiding van de geneeskundige 

hulpverlening; 

3) De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en de organisatie van de 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen is van de veiligheidsregio 

verschoven naar zorginstellingen, GGD’en en Regionale Ambulancevoorzieningen. 

De hiermee samenhangende middelen van de zijde van de gemeenten worden in 

de voorstellen dan ook (budgetneutraal) overgeheveld van de Bijdrage per Inwoner 

Veiligheidsregio HM naar de Bijdrage per Inwoner RDOG HM; 

4) De verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke meldkamer wordt gedeeld 

door de Veiligheidsregio Hollands Midden, de landelijke politie en door de 

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, die onderdeel is van de RDOG 

HM. 

 

 Daarnaast zijn er enkele andere relevante ontwikkelingen, die aanleiding zijn voor 

wijziging van de gemeenschappelijke regelingen, onder andere: 
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• De vorming van de landelijke politie, waardoor geen sprake meer is van een korpschef 

Hollands Midden, een korpsbeheerder Hollands Midden en een Regionaal College 

Hollands Midden; 

• De troonopvolging door koning Willem Alexander, waardoor er geen sprake meer is van 

een commissaris van de koningin, maar van een commissaris van de koning. 

• De wettelijke bepaling dat de brandweer georganiseerd dient te zijn op het niveau van de 

Veiligheidsregio, waardoor bepalingen die uitgingen van het bestaan van gemeentelijke 

brandweerkorpsen obligaat zijn geworden. 

• Verschillende gemeentelijke fusies, waardoor de in de gemeenschappelijke regeling 

genoemde gemeenten niet allemaal maar bestaan. 

 

Tenslotte is in beide gemeenschappelijke regelingen een lid opgenomen, dat het mogelijk 

maakt dat bepaalde artikelen binnen de gemeenschappelijke regeling rechtskracht houden 

als ze verwijzen naar wetten of regelingen, waarvan de feitelijke tekst of de inhoud 

enigszins is gaan afwijken van de tekst die de basis was van de gemeenschappelijke 

regeling. Deze bepaling voorkomt dat een gemeenschappelijke regeling al voor het minste 

of geringste iedere keer moet worden gewijzigd. 

 

2 Beoogd effect 

Het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het herstellen van de 

samenhang tussen deze beide regelingen. 

 

3 Argumenten 

Door het actualiseren van beide gemeenschappelijke regelingen en het herstellen van de 

samenhang tussen deze beide regelingen, passen de regelingen weer binnen de huidige 

wetgeving, is de formulering weer overeenkomstig met de huidige praktijk en werkwijze en 

zijn de gemeenschappelijke regelingen toekomstbestendig. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Het besluit van uw raad zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad Leiderdorp. Na 

wijziging van de gemeenschappelijke regelingen zal publicatie plaatsvinden in de Centrale 

Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Uit de wijzigingen vloeien geen extra kosten voor. Een deel van de Bijdrage per Inwoner 

voor het programma Veiligheid wordt omgezet in een bijdrage voor de gemeenschappelijke 

regeling RDOG HM. Na vaststelling van de gewijzigde regeling zal door beide besturen een 

administratieve begrotingswijziging worden vastgesteld. 

 

8 Evaluatie 

N.v.t . 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1 concept raadsbesluit ; 
2 toelichtende not it ie; 
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Toelichting op wijziging gemeenschappelijke regeling RDOG HM en 
Veiligheidsregio HM 
 
Inhoudsopgave         pagina 
 
1. Samenvatting 1 
2. Toelichting op wijzigingen GR RDOG HM 2 
3. Toelichting op wijzigingen GR Veiligheidsregio 6 
 

1. Samenvatting 
 
Aan de gemeenten in de regio Hollands Midden wordt één besluit voorgelegd door de gezamenlijke 
besturen van de RDOG HM en de Veiligheidsregio HM. Het betreft een samenhangend voorstel tot 
wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen. Deze beide wijzigingen worden in samenhang en 
in de vorm van één besluit voorgelegd omdat de verhouding tussen beide regelingen inhoudelijk is 
gewijzigd en de wijzigingen in de ene regeling niet los kunnen worden gezien van de wijzigingen in de 
andere regeling. Die samenhang betreft: 
1. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van een epidemie op het gebied van 

infectieziektebestrijding wordt belegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio HM en de 
verantwoordelijkheid voor de bestrijding van een epidemie is belegd bij de voorzitter van de 
Veiligheidsregio HM, terwijl de feitelijke werkzaamheden hun grondslag vinden in de Wet 
publieke gezondheid; 

2. De afzonderlijke functies directeur GGD en directeur GHOR zijn samengevoegd in de functie van 
directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan zowel GGD als de GHOR en belast is met de 
operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening; 

3. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en de organisatie van de geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen is van de veiligheidsregio verschoven naar 
zorginstellingen, GGD’en en Regionale Ambulancevoorzieningen. De hiermee samenhangende 
middelen van de zijde van de gemeenten worden in de voorstellen dan ook (budgetneutraal) 
overgeheveld van de Bijdrage per Inwoner Veiligheidsregio HM naar de Bijdrage per Inwoner 
RDOG HM; 

4. De verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke meldkamer wordt gedeeld door de 
Veiligheidsregio Hollands Midden, de landelijke politie en door de Regionale 
Ambulancevoorziening Hollands Midden, die onderdeel is van de RDOG HM. 

 
Daarnaast zijn er enkele andere relevante ontwikkelingen, die aanleiding zijn voor wijziging van de 
gemeenschappelijke regelingen, onder andere: 

 De vorming van de landelijke politie, waardoor geen sprake meer is van een korpschef Hollands 
Midden, een korpsbeheerder Hollands Midden en een Regionaal College Hollands Midden; 

 De troonopvolging door koning Willem Alexander, waardoor er geen sprake meer is van een 
commissaris van de koningin, maar van een commissaris van de koning. 

 De wettelijke bepaling dat de brandweer georganiseerd dient te zijn op het niveau van de 
Veiligheidsregio, waardoor bepalingen die uitgingen van het bestaan van gemeentelijke 
brandweerkorpsen obligaat zijn geworden. 

 Verschillende gemeentelijke fusies, waardoor de in de gemeenschappelijke regeling genoemde 
gemeenten niet allemaal maar bestaan. 

 
Tenslotte is in beide gemeenschappelijke regelingen een lid opgenomen, dat het mogelijk maakt dat 
bepaalde artikelen binnen de gemeenschappelijke regeling rechtskracht houden als ze verwijzen naar 
wetten of regelingen, waarvan de feitelijke tekst of de inhoud enigszins is gaan afwijken van de tekst 
die de basis was van de gemeenschappelijke regeling. Deze bepaling voorkomt dat een 
gemeenschappelijke regeling al voor het minste of geringste iedere keer moet worden gewijzigd. 
 
De voorstellen zijn getoetst door juristen van de gemeenten Gouda en Leiden en door Mw. Mr. 
E.G.E.M. Bloemen LL.M. (burgemeester van Zoeterwoude), die lid is van beide besturen en vanuit 
haar vorige functie een specifieke deskundigheid op dit gebied heeft. 
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Het conceptbesluit bestaat uit drie onderdelen: 
 

A. Het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling RDOG HM; 
B. Het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRHM; 
C. De ingangsdatum van uw besluit. 

 
 

2. Toelichting op wijzigingen GR RDOG HM 
 
Inleiding 

De gemeenschappelijke regeling RDOG HM is vastgesteld in het najaar van 2005. Sindsdien zijn er 
wijzigingen opgetreden in wet- en regelgeving, die tot gevolg hebben gehad dat geen enkele 
wetsvermelding in de Gemeenschappelijke Regeling nog actueel is. In 2005 zijn de 
gemeenschappelijke regelingen RDOG HM én de gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR 
in samenhang door beide besturen opgesteld en aan de gemeenten aangeboden. De 
gemeenschappelijke regeling Brandweer en GHOR is in 2010 gewijzigd in de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio. Omdat de besluitvorming over de bijpassende wetgeving in de 
gezondheidszorg nog niet afgerond was is er voor gekozen deze wijziging af te wachten. Nu is het 
moment om de regeling RDOG HM ook te actualiseren en de samenhang van deze regelingen te 
herstellen. De wetwijzigingen betreffen: 
1. Het opgaan van de Wet infectieziektebestrijding, de Quarantainewet en de Wet collectieve 

preventie volksgezondheid in de Wet publieke gezondheid, gevolgd door enkele inhoudelijke 
wijzigingen van de betreffende wet. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
a. De invoering van de functie directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan zowel GGD 

als GHOR, die belast is met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening en 
die verantwoording aflegt aan zowel het bestuur van de GGD als het bestuur van de 
veiligheidsregio; 

b. Het zorgdragen van het bestuur van de veiligheidsregio voor de voorbereiding op de 
bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de 
bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de 
volksgezondheid bestaat. 

c. Het leiding geven door de burgemeester aan de bestrijding van een epidemie van een 
infectieziekte, behorend tot groep B1, B2 of C, alsook de directe voorbereiding daarop. 

d. Het zorgdragen door de voorzitter van de veiligheidsregio voor de bestrijding van een 
epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan; 

e. De verplichting om de naam gemeentelijke gezondheidsdienst te laten terugkomen in de 
naamgeving van de Gemeenschappelijke Regeling. 

2. Het opgaan van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de Wet 
veiligheidsregio’s, gevolgd door enkele inhoudelijke wijzigingen van de betreffende wet. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen: 
a. Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor voorbereiding van zorginstellingen, GGD’en, 

ambulancediensten en BIG-beroepsbeoefenaren op hun rol bij de bestrijding van rampen; 
b. Het beperken van de taak van de GHOR tot coördinatie, aansturing en regie van de 

geneeskundige hulpverlening en advisering aan andere overheden en organisaties; 
c. Het noemen van de directeur publieke gezondheid, die leiding geeft aan de GHOR en die 

operationeel leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening; 
3. Het in werking treden van de Tijdelijke wet ambulancezorg, ter vervanging van de Wet 

ambulancevervoer, waardoor er op regionaal niveau een vergunning tot het uitvoeren van 
ambulancezorg wordt afgegeven en de meldkamer ambulancezorg onderdeel wordt van het 
verantwoordelijkheidsgebied van de betreffende Regionale Ambulancevoorziening. 

Deze wijzigingen geven aanleiding tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM 
en deze wijziging biedt op zich weer de mogelijkheid tot het toekomstbestendig maken van de 
gemeenschappelijke regeling.  
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Voorgestelde wijzigingen 

De formele wijzigingen bestaan uit: 
 
a. Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling voor wat betreft de wetten, die in de GR 

staan genoemd en het verwerken van de eis tot het noemen van de naam gemeentelijke 
gezondheidsdienst door het noemen van de onderdelen van het Openbaar Lichaam; 
 
Voorstel tot wijziging 
 

Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

 

A1. 

 
Artikel 
5 lid 1. 

Uitvoering te geven aan de in paragraaf 2 van 
de Wet collectieve preventie volksgezondheid 
aan de deelnemende gemeenten opgedragen 
taken, met uitzondering van artikel 5 lid 2 van de 
WCPV; 

Uitvoering te geven aan de in hoofdstuk II van de 
Wet publieke gezondheid aan de deelnemende 
gemeenten opgedragen taken.  

 

A2. 

 
Artikel 
5 lid 2. 

Zorgdragen voor het ambulancevervoer als 
bedoeld in artikel 1 van de Wet 
ambulancevervoer en het daartoe verwerven 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
Ambulancevervoer dan wel het overeenkomstig 
artikel 3 van de Wet ambulancezorg zorgdragen 
voor het daadwerkelijk verlenen of doen 
verlenen van ambulancezorg. 

Het in stand houden van een meldkamer 
ambulancezorg als onderdeel van een 
gemeenschappelijke meldkamer en het verlenen of 
doen verlenen van ambulancezorg als bedoeld in 
artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg en het 
daartoe verwerven van een vergunning als bedoeld 
in artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg. 

A3. 
 
Artikel 
3 lid 1. 
 

Er is een openbaar lichaam Regionale Dienst 
openbare gezondheidszorg Hollands Midden. 

Er is een openbaar lichaam Regionale dienst 
openbare gezondheidszorg Hollands Midden, met 
als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Hollands Midden, bureau 
GHOR Hollands Midden en de Regionale 
Ambulancevoorziening Hollands Midden. 

 
Toelichting 
 

Ad A1. In paragraaf 2 van de WCPV waren de gemeentelijke taken weergegeven. De uitzondering 
voor artikel 5 lid 2 betreft de verplichting van gemeenten om advies te vragen aan de GGD “alvorens 
besluiten te nemen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de collectieve preventie”. 
In de WPG omvat hoofdstuk II de taken op het gebied van publieke gezondheidszorg. De verplichting 
uit het oude artikel 5 lid 2 is in hoofdstuk IV opgenomen en hoeft derhalve niet meer uitgesloten te 
worden in de Gemeenschappelijke Regeling als daarin verwezen wordt naar hoofdstuk II. Het betreft 
derhalve een beleidsarme, technische wijziging. 
 
Ad A2. Ten tijde van de invoering van de gemeenschappelijke regeling was er zowel sprake van een 
Wet ambulancevervoer als een Wet ambulancezorg. Vandaar dat beide wetten in de oude GR worden 
genoemd. De nieuwe Tijdelijke wet ambulancezorg benoemt in artikel 4 twee taken. Deze zijn beide in 
het tekstvoorstel opgenomen. Formeel is het openbaar lichaam RDOG HM vergunninghouder. 
Teneinde te borgen dat dit de vergunning betreft die wordt verstrekt aan de Regionale 
Ambulancevoorziening Hollands Midden wordt onder Ad A3. voorgesteld de drie uitvoerende sectoren 
expliciet te benoemen in artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. 
De verplichting van de veiligheidsregio om een meldkamer in stand te houden wordt door de Tijdelijke 
wet ambulancezorg aangevuld met de toevoeging aan artikel 35 lid 1: “met dien verstande dat de 
Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de 
ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer…”. Deze verplichting wordt aan de 
gemeenschappelijke regeling toegevoegd en leidt ook tot een wijziging van de 
dienstverleningsovereenkomst tussen het Openbaar Lichaam RDOG HM en het Openbaar Lichaam 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
 
Ad A3. Door het toevoegen van de drie uitvoerende sectoren aan artikel 3 lid 1 wordt zowel recht 
gedaan aan de strekking van artikel 14 lid 2 van de Wet publieke gezondheid (zie punt 1e onder 
paragraaf inleiding) als aan de Regionale Ambulancevoorziening als vergunninghouder in het kader 
van de Tijdelijke wet ambulancezorg (zie Ad A2). 
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b. Het opnemen van een artikel, waardoor toekomstige beperkte, formele wijzigingen in wet- en 
regelgeving niet iedere keer hoeven te leiden tot een aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling. 

 
Voorstel tot wijziging 
 

Artikel Oude 
tekst 

Nieuwe tekst 

 

B1. 
 
Nieuw 
artikel 5 
lid 7.  
 

Geen Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in lid 1 t/m 4 gaan strekken ter uitvoering van een 
andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden 
van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van 
een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking 
en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in 
de genoemde artikelleden aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen. 

 
Toelichting 
 
Ad B1. De afgelopen jaren zijn wetten regelmatig van naam of inhoud veranderd. In veel gevallen 
waren dit min of meer formele wijzigingen. Het gevolg was echter dat de aanduiding van deze 
wetten in de Gemeenschappelijke regeling niet meer adequaat was. Na ingewonnen juridisch 
advies wordt voorgesteld een bepaling op te nemen waardoor de Gemeenschappelijke Regeling 
niet iedere keer hoeft te worden aangepast als een wet enigszins wijzigt. Uiteraard wel als er 
sprake is van wezenlijke veranderingen, dit ter beoordeling van het Algemeen Bestuur.  
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c. Het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling aan de situatie, waarin de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de geneeskundige hulpverlening door de 
gemeenten wordt opgedragen aan het Openbaar Lichaam RDOG HM. 
 
Voorstel tot wijziging 
 

Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

 
C1. 

Artikel 
5 lid 3. 
 

 
  
 

In opdracht van het openbaar lichaam 
Regionale Brandweer en GHOR Hollands 
Midden zorgdragen voor de daadwerkelijke 
geneeskundige hulpverlening als bedoeld in 
artikel 1, onder b, van de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen 
en rampen en de voorbereiding daarop en in 
dat kader zorg te dragen voor de 
totstandkoming van afspraken, die nodig zijn 
voor een doelmatige geneeskundige 
hulpverlening; 

De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als 
bedoeld in art 2 van de Wet veiligheidsregio’s en in 
artikel 2 van de Wet publieke gezondheid. 

C2. 
 

Artikel 
23 
nieuwe 
leden 

 
 

Artikel 23. Onder vernummering van de leden 3 tot en 
met 6 na artikel 23 lid 2 toevoegen: 
3. Het algemeen bestuur van de RDOG HM benoemt 

in overeenstemming met het bestuur van de 
Veiligheidsregio HM een directeur publieke 
gezondheid. Deze geeft leiding aan de GGD en 
conform art 32 WVR ook leiding aan de GHOR en 
is belast met de operationele leiding van 
geneeskundige hulpverlening. 

4. De directeur publieke gezondheid draagt over het 
programma Geneeskundige Hulpverlening 
verantwoording af aan het bestuur van de 
Veiligheidsregio HM. 

5. Het bestuur van de RDOG maakt afspraken met 
het bestuur van de Veiligheidsregio HM over de 
procedure bij benoeming, functioneren, beoordelen 
en ontslag van de directeur publieke gezondheid 

6. De functies directeur publieke gezondheid, 
algemeen directeur en secretaris kunnen ook in 
combinatie door één persoon worden uitgevoerd. 

C3. 
 

Artikel 
26 
nieuw 
leden 

 Art. 26 lid 8 (nieuw). Het bestuur van de RDOG vraagt 
advies over de programmabegroting en 
programmarekening Geneeskundige Hulpverlening en 
de bestemming van het resultaat en over het 
deelprogramma infectieziektebestrijding aan het 
bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
Art. 26 lid 9 (nieuw). Het bestuur van RDOG wijkt 
slechts af van het advies van het bestuur van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden over de 
programmabegroting en rekening Geneeskundige 
Hulpverlening en het deelprogramma 
infectieziektebestrijding na overleg tussen beide 
besturen. 

C4. 

Artikel 
27 lid 
3. 

De kosten die voortvloeien uit taken 
genoemd in artikel 5, derde lid, worden 
gedragen door het openbaar lichaam 
Regionale Brandweer en GHOR Hollands 
Midden. 

De kosten voortvloeiend uit de taken genoemd in 
artikel 5 lid 3 worden gedragen door de deelnemende 
gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoner 
conform lid 2 van dit artikel. 

C5. 
 

Artikel 
27 
nieuw 
lid 

 Art 27 lid 9 (nieuw). 
Indien zich een substantiële verandering in de 
doeluitkering rampenbestrijding voordoet waardoor de 
financiering van óf de Veiligheidsregio óf de uitvoering 
van taken van de geneeskundige hulpverlening bij de 
RDOG HM in het geding komen, treedt het bestuur 
van de RDOG HM in overleg met het bestuur van de 
Veiligheidsregio HM om tot een afgestemd voorstel 
voor een oplossing te komen aan de deelnemende 
gemeenten.  
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Toelichting 

De wijzigingen onder C1 tot en met C5 hebben tot doel de gemeenschappelijke regeling aan te 
passen aan de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke gezondheid inzake de 
organisatie van de geneeskundige hulpverlening. De essentie hiervan is dat in de oude 
wetgeving (De Wet GHOR) de verantwoordelijkheid van gemeenten ten aanzien van de 
organisatie van de geneeskundige hulpverlening verplicht werd overgedragen aan een 
gemeenschappelijke regeling GHOR, terwijl in de nieuwe situatie (Wet veiligheidsregio’s) slechts 
de instelling en instandhouding van een GHOR (belast met de coördinatie, aansturing en regie 
van de geneeskundige hulpverlening) wordt overgedragen aan de veiligheidsregio. De 
organisatie van de geneeskundige hulpverlening zelf wordt in dit voorstel opgedragen aan de 
RDOG HM, zoals dit de facto al wordt uitgevoerd door de RDOG HM.  

De betreffende wijzigingen in de WPG en de WVR zijn in de inleiding verwoord onder de kopjes 
1a t/m 1d en 2a t/m 2c. 

 
 

3. Toelichting op wijzigingen GR Veiligheidsregio Hollands Midden 
 
Inleiding 
 
De achtergrond van een deel van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Hollands Midden (GR VRHM) is al weergegeven in de toelichting op de wijzigingen in de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GR 
RDOGHM), omdat de betreffende wijzigingen zowel leiden tot wijzigingen in de GR RDOGHM als tot 
wijzigingen in de GR VRHM. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar paragraaf 2. Daarnaast zijn 
er nog andere argumenten voor wijzigingen van de GR VRHM. Dit betreft: 

 De invoering van de Politiewet 2012, waardoor de politieregio Hollands Midden onderdeel is 
geworden van de eenheid Den Haag van de landelijke politie. Dit heeft onder andere 
consequenties voor de regeling van het voorzitterschap van de veiligheidsregio, voor de titel 
korpschef en voor de regeling van de gemeenschappelijke meldkamer; 

 De invoering van de Tijdelijke wet ambulancezorg, waardoor de verantwoordelijkheid voor de 
meldkamer ambulancezorg is belegd bij de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden in 
casu het openbaar lichaam Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden. 

 De wijziging van de Wet veiligheidsregio’s, waardoor de optie van een gemeentelijke 
brandweerorganisatie is vervallen; 

 De troonswisseling, waardoor er geen sprake meer is van een Commissaris van de Koningin, 
maar een Commissaris van de Koning. 

 De wijziging in de indeling van ministeries en ministeriële taakgebieden; 
 
Voorgestelde wijzigingen 
 
De wijzigingen bestaan uit: 
 
d. generieke wijzigingen directeur GHOR in directeur publieke gezondheid als gevolg van de 

wijziging van de Wet publieke gezondheid. 
 
Voorstel tot wijziging 
Alle vermeldingen van ‘directeur GHOR’ worden vervangen door ‘directeur publieke gezondheid’, 
waarbij in de definitie en in artikel 35 wordt verwezen naar de Wet publieke gezondheid. 
 

e. generieke wijziging ‘commissaris van de koningin’ in ‘commissaris van de koning’ als gevolg van 
de troonswisseling 
 
Voorstel tot wijziging 
Alle vermeldingen van ‘commissaris van de koningin’ worden gewijzigd in ‘commissaris van de 
koning’. 
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f. Wijzigingen samenhangend met de invoering van de nieuwe Politiewet 2012 en met de invoering 
van de Tijdelijke wet ambulancezorg 

 
Voorstel tot wijziging 

 

Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

F1. 
 
Artikel 1 
definities 
 

d. het regionaal college: het regionaal 
college van de politie Hollands 
Midden; 

i. district: regionale gebiedsindeling 
politie Hollands Midden 

 

d.  de politiechef: de politiechef van de 
eenheid Den Haag van de landelijke 
politieorganisatie, of het lid van de 
eenheidsleiding daartoe aangewezen 
namens de politiechef; 

i.   district: regionale gebiedsindeling politie 
Eenheid Den Haag 

j.   korpschef: de korpschef, bedoeld in 
artikel 27 van de Politiewet 2012. 

 
F2. 
 
Artikel 8. 
Algemeen 
Bestuur 

5.  De hoofdofficier van justitie, de 
korpschef van politie en de voorzitter 
van het waterschap binnen welks 
grondgebied de Veiligheidsregio is 
gelegen, worden uitgenodigd deel te 
nemen aan de vergadering van het 
algemeen bestuur. De voorzitters van 
de betrokken waterschappen bepalen 
onderling wie er deelneemt aan de 
vergadering. 

 

5.  De hoofdofficier van justitie, de politiechef 
en de voorzitter van het waterschap 
binnen welks grondgebied de 
Veiligheidsregio is gelegen, worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de 
vergadering van het algemeen bestuur. 
De voorzitters van de betrokken 
waterschappen bepalen onderling wie er 
deelneemt aan de vergadering. 

 

F3. 
 
Artikel 13. 
Algemeen 
Bestuur 

3. Het beleidsplan wordt afgestemd met 
de beleidsplannen van de 
aangrenzende veiligheidsregio’s en 
van de betrokken waterschappen en 
het beleidsplan van het regionale 
politiekorps. 

 

3. Het beleidsplan wordt afgestemd met de 
beleidsplannen van de aangrenzende 
veiligheidsregio’s en van de betrokken 
waterschappen en het beleidsplan van de 
regionale eenheid van de politie. 

 

F4. 
 
Artikel 14. 
Algemeen 
Bestuur 

4. Het algemeen bestuur nodigt voor de 
vaststelling van het risicoprofiel in 
ieder geval het regionaal college, de 
besturen van de betrokken 
waterschappen en door de minister 
daartoe aangewezen functionarissen 
uit hun zienswijze ter zake kenbaar te 
maken. 

 

4. Het algemeen bestuur nodigt voor de 
vaststelling van het risicoprofiel in ieder 
geval de door de korpschef daartoe 
aangewezen ambtenaren van politie, de 
besturen van de betrokken 
waterschappen en door de minister 
daartoe aangewezen functionarissen uit 
hun zienswijze ter zake kenbaar te 
maken. 

F5. 
 
Artikel 17. 
Dagelijks 
Bestuur 

4. De hoofdofficier van justitie, de 
korpschef van politie en de voorzitter 
van het waterschap binnen welks 
grondgebied de Veiligheidsregio is 
gelegen worden uitgenodigd deel te 
nemen van de vergadering van het 
dagelijks bestuur. De voorzitters van 
de betrokken waterschappen bepalen 
onderling wie er deelneemt aan de 
vergadering. 

 

4. De hoofdofficier van justitie, de politiechef 
en de voorzitter van het waterschap 
binnen welks grondgebied de 
Veiligheidsregio is gelegen worden 
uitgenodigd deel te nemen van de 
vergadering van het dagelijks bestuur. De 
voorzitters van de betrokken 
waterschappen bepalen onderling wie er 
deelneemt aan de vergadering. 

 

 
F6. 
 
Artikel 22. 
Voorzitter 

1. De voorzitter van het algemeen 
bestuur is de burgemeester die 
ingevolge de Politiewet 1993 is 
benoemd als korpsbeheerder. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de 
voorzitter wordt deze vervangen door 
een burgemeester die door het 

1.  De voorzitter als bedoeld in artikel 12, 
eerste lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is de 
burgemeester die als zodanig is 
aangewezen in artikel 11 Wet 
veiligheidsregio’s. 

2.  Het algemeen bestuur benoemt een 
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regionaal college is aangewezen als 
plaatsvervangend korpsbeheerder. 

 

vervanger op grond van artikel 11 Wet 
veiligheidsregio’s. Hetgeen in de regeling 
ten aanzien van de voorzitter is bepaald, 
vindt mede toepassing ten aanzien van 
de vervanger. 

 
F7. 
 
Artikel 25. 
Rol voorzitter bij 

bij bovenlokale 
rampen en crises 

1. Ingeval van een ramp of crisis van 
meer dan plaatselijke betekenis, of 
van ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, is de voorzitter ten behoeve 
van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing in de betrokken 
gemeenten bij uitsluiting bevoegd 
toepassing te geven aan de artikelen 
4, 5, 6 en 7 van de Wet 
veiligheidsregio’s, aan artikel 12, 15 
eerste lid, 54 eerste lid, 57 eerste lid 
en 60b eerste l i d van de Politiewet 
1993, en aan de artikelen 172 tot en 
met 177 van de Gemeentewet, met 
uitzondering van artikel 176, derde tot 
en met zesde lid. 

1. Ingeval van een ramp of crisis van meer 
dan plaatselijke betekenis, of van ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, is de 
voorzitter ten behoeve van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in 
de betrokken gemeenten bij uitsluiting 
bevoegd toepassing te geven aan de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wet 
veiligheidsregio’s, aan artikel 11, 14 
eerste lid, 56 eerste en vierde lid, en 62 
van de Politiewet 2012, aan de artikelen 
172 tot en met 177 van de Gemeentewet, 
met uitzondering van artikel 176, derde 
tot en met zesde lid, en artikelen 5, 6, 7, 8 
en 9 van de Wet openbare manifestaties. 

F8. 
Artikel 37. 
Meldkamer 

1. De gemeenschappelijke meldkamer 
is ingesteld en wordt in stand 
gehouden ten behoeve van de 
brandweertaak, de geneeskundige 
hulpverlening, het 
ambulancevervoer en de politietaak, 
met dien verstande dat het 
regionaal college van het regionaal 
politiekorps Hollands Midden zorg 
draagt voor het in stand houden van 
de meldkamer politie, als onderdeel 
van de gemeenschappelijke 
meldkamer. 

1. De gemeenschappelijke meldkamer is 
ingesteld en wordt in stand gehouden 
ten behoeve van de brandweertaak, de 
geneeskundige hulpverlening, de 
ambulancezorg en de politietaak, met 
dien verstande dat de Regionale 
Ambulancevoorziening zorg draagt 
voor het in stand houden van de 
meldkamer voor de ambulancezorg, als 
onderdeel van de meldkamer, en dat 
de korpschef van politie zorg draagt 
voor het in stand houden van de 
meldkamer politie, als onderdeel van 
de gemeenschappelijke meldkamer. 

F9. 
 
Artikel 38. 
Meldkamer 

2. Het algemeen bestuur benoemt, 
schorst en ontslaat de directeur 
gemeenschappelijke meldkamer na 
overleg met het regionaal college 
van het regionale politiekorps 
Hollands Midden. 

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst 
en ontslaat de directeur 
gemeenschappelijke meldkamer na 
overleg met het met bestuur van de 
regionale ambulancevoorziening en de 
door de korpschef daartoe aangewezen 
ambtenaar van politie. 

 
F10. 
 
Artikel 39. 
 
Convenant met 
politie 

Convenant met politie 

 
Het algemeen bestuur, het regionaal 
college van het regionaal politiekorps 
Hollands Midden en de minister sluiten 
een convenant met betrekking tot de 
meldkamerfunctie waarin in ieder geval 
afspraken zijn gemaakt over de locatie, 
het beleid en beheer, de financiën, de 
prestaties, de ondersteunende systemen 
en de samenwerking van politie met 
brandweer, geneeskundige hulpverlening 
en ambulancevervoer in de meldkamer. 

Afspraken met politie en Regionale 
Ambulancevoorziening 

 
1.      Het algemeen bestuur, de korpschef en 

de hoofdofficier van Justitie sluiten een 
convenant met betrekking tot de 
meldkamerfunctie waarin in ieder geval 
afspraken zijn gemaakt over de locatie, 
het beleid en beheer, de financiën, de 
prestaties, de ondersteunende 
systemen en de samenwerking van 
politie met brandweer, geneeskundige 
hulpverlening en ambulancezorg in de 
meldkamer. 

 

F11. 
Artikel 42. 
Veiligheidsdirectie 

d. de korpschef van het regionaal 
politiekorps Hollands Midden. 

d. de politiechef van de eenheid Den 
Haag. 

 Samenhangende taakuitvoering met de Samenhangende taakuitvoering met de 
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F12. 
 
Artikel 46. 
 
Afstemming met 
politieregio 

politieregio 

 
1. Het algemeen bestuur, het regionaal 

college van het regionaal 
politiekorps Hollands Midden en de 
minister sluiten een convenant met 
het oog op de multidisciplinaire 
samenwerking bij en de 
voorbereiding op branden, rampen 
en crises. 

2. Het convenant heeft in ieder geval 
betrekking op de samenwerking in 
de Veiligheidsdirectie, de 
meldkamerfunctie, de 
informatievoorziening en informatie-
uitwisseling, het multidisciplinair 
oefenen en de operationele 
prestaties van de politie bij rampen 
en crises. 

politie 

 
1. Het algemeen bestuur, de korpschef en 

de hoofdofficier van justitie sluiten een 
convenant met het oog op de 
multidisciplinaire samenwerking bij en 
de voorbereiding op branden, rampen 
en crises. 

2. Het convenant heeft in ieder geval 
betrekking op de samenwerking in de 
Veiligheidsdirectie, de 
meldkamerfunctie, de 
informatievoorziening en informatie-
uitwisseling, het multidisciplinair 
oefenen en de operationele prestaties 
van de politie bij rampen en crises. 

 
 Toelichting 

 Omdat artikel 37 en 38 zowel worden gewijzigd als gevolg van de invoering van de Politiewet 
2012  en als gevolg van de Tijdelijke wet ambulancezorg, zijn de hiermee samenhangende 
wijzigingen in één paragraaf opgenomen. 

 De wijziging in de politieorganisatie betekent dat er geen sprake meer is van een korps 
Hollands Midden, van een korpschef Hollands Midden, van een regionaal College en van een 
korpsbeheerder Hollands Midden. Daarom dienen een aantal artikelen te worden aangepast. 
Waar sprake is van formele afspraken met de landelijke politieorganisatie, wordt de korpschef 
genoemd. Waar sprake zal zijn van delegatie in praktische zin, wordt gesproken over een 
‘door de korpschef aangewezen ambtenaar van politie’. Waar sprake is van het bijwonen van 
algemeen of dagelijks bestuur en deelname aan de veiligheidsdirectie, wordt de politiechef 
van de eenheid Den Haag genoemd. 

 Voor de voorzitter van een veiligheidsregio geldt sindsdien de bepaling dat er sprake is van 
een Kroonbenoeming.  

 De wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg impliceert dat de regionale 
ambulancevoorziening verantwoordelijk is voor de meldkamer ambulancezorg, als onderdeel 
van de gemeenschappelijke meldkamer. 

 
g. Wijziging in de Wet veiligheidsregio’s, waardoor een gemeentelijke brandweer niet meer 

mogelijk is 
 
Voorstel tot wijziging 
 

Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

 
G 1. 
 
Artikel 32. 
Brandweer. 

1. Het bepaalde in dit artikel is van alleen van toepassing wanneer een 
gemeente de taken als beschreven in artikel 30 eerste lid aanhef en 
onder a. en b. niet laat uitvoeren door de Veiligheidsregio, maar 
door een eigen gemeentelijke brandweer. 

2. Een gemeente, als bedoeld in het eerste lid, maakt het besluit om 
een eigen gemeentelijke brandweer te behouden, kenbaar aan het 
algemeen bestuur. 

3. Het betreffende lid van het algemeen bestuur van een gemeente als 
bedoeld in het eerste lid onthoudt zich van stemming in het 
algemeen bestuur over zaken die betrekking hebben op de 
uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 30 eerste lid aanhef en 
onder a. en b. door de Veiligheidsregio voor de overige gemeenten. 

4. Indien het betreffende lid van het algemeen bestuur als bedoeld in 
het tweede lid tevens lid is van het dagelijks bestuur, onthoudt het 
lid zich van stemming in het dagelijks bestuur over zaken die 
betrekking hebben op de uitvoering van de taken als bedoeld in 
artikel 30 eerste lid aanhef en onder a. en b. door de 
Veiligheidsregio voor de overige gemeenten. 

Komt te vervallen. 
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5. Indien de betreffende gemeente uitvoering, ondersteuning dan wel 
bijstand wenst door de Veiligheidsregio op de taken of delen hiervan 
zoals genoemd in het eerste lid, zal deze uitvoering, ondersteuning 
dan wel bijstand plaatsvinden tegen een door het algemeen bestuur 
vast te stellen tarief en op basis van een daartoe apart gesloten 
overeenkomst. 

6. Indien de betreffende gemeente besluit de uitvoering van de taken 
of delen hiervan zoals genoemd in het eerste lid, over te dragen aan 
de Veiligheidsregio, bepaalt het algemeen bestuur de voorwaarden 
waaronder dit gebeurt. Onderdeel van het besluit van het algemeen 
bestuur is in ieder geval een financiële paragraaf. 

 

 
 
G2.  
Artikel 49. 
Bijdragen rijk  
en gemeenten 

4. De Veiligheidsregio kent twee typen gemeentelijke bijdragen. Een 
bijdrage voor de taken als beschreven in artikel 30 eerste lid aanhef 
en onder a. en b. En een bijdrage voor de overige taken van de 
Veiligheidsregio. De eerste bijdrage is niet van toepassing voor een 
gemeente die de taken als beschreven in artikel 30 eerste lid aanhef 
en onder a. en b. niet laat uitvoeren door de Veiligheidsregio, maar 
door een eigen gemeentelijke brandweer. De tweede bijdrage geldt 
voor alle gemeenten als beschreven in artikel 2 derde lid. 

5. Binnen drie jaar na de regionalisering van de gemeentelijke 
brandweerkorpsen zal een evaluatie van de financiële 
verdeelsleutel plaatsvinden. Het algemeen bestuur zal hiertoe 
voorstellen aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten voorleggen. Onderdeel van deze evaluatie is in ieder 
geval een onderzoek naar de mogelijkheden om de gemeentelijke 
bijdrage te dekken uit de uitkering voor de brandweerzorg van het 
Gemeentefonds (Cebeon). 

4. Komt te 
vervallen. 
 
 
 
 
 
 
5. Komt te 
vervallen. 

G3. 
Artikel 60. 
Overgangs- 
bepalingen 

Artikel 30 eerste lid aanhef en onder a. en b. treedt in werking op een 
door het dagelijks bestuur te bepalen datum en kan per gemeente 
verschillen. 

Komt te vervallen 

 
 

Toelichting 
 

 De oude artikelen genoemd onder G1, G2 en G3 hadden betrekking op de situatie dat er naast 
de regionale brandweer in één of meer gemeenten nog sprake was van een gemeentelijke 
brandweer. Door de wijziging van de Wet veiligheidsregio is dit niet meer mogelijk. Bovendien is 
de brandweer van de gemeente Katwijk per 1 januari jl. geregionaliseerd. 
 
  

h. Wijziging van de taak en positie van het voormalige organisatieonderdeel GHOR en wijziging 
van de positie en de benoemingsprocedure van de directeur publieke gezondheid. 
 
Voorgestelde wijziging. 

 

Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

H1. 
Artikel 1. 
definities 

 
e. GHOR: geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en 
rampen; 

 
e.  GHOR: de geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met 
de coördinatie, aansturing en regie van de 
geneeskundige hulpverlening en met de 
advisering van andere overheden en organisaties 
op dat gebied. 

H2. 
Artikel 4. 
 

b. de geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen; 

b. de GHOR 

H3. c.      de GHOR: c. komt te vervallen  
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Artikel 28. 
Organisatie. 

 

 

 
H4. 
Artikel 35. 
 
Directeur 
Publieke 
gezondheid 
 

1. De GHOR staat onder leiding van 
een directeur. 

2. De directeur GHOR maakt deel uit 
van de directie van de Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Hollands Midden.  

4.     De directeur GHOR is 
verantwoording verschuldigd aan 
het algemeen bestuur. 

5.     Het algemeen bestuur benoemt, 
schorst en ontslaat, op voordracht 
van het algemeen bestuur van de 
Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg, de directeur 
GHOR. 

1.  De GHOR staat onder leiding van de directeur 
publieke gezondheid van de gemeentelijke 
gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de 
Wet publieke gezondheid. 

2.   Komt te vervallen. 
4.   De directeur publieke gezondheid is 

verantwoording verschuldigd aan het algemeen 
bestuur voor de taken genoemd onder lid 1 en 3. 

5.  De benoeming, schorsing en ontslag van de 
directeur publieke gezondheid vindt plaats door 
het algemeen bestuur van de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden in 
overeenstemming met het algemeen bestuur van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 

H5.  
 
Artikel 36. 
 
Organisatie 
GHOR 

Het algemeen bestuur regelt de instelling 
van de organisatie GHOR door het 
aangaan van een 
uitbestedingsovereenkomst met het 
bestuur van de Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg Hollands 
Midden. 

Het algemeen bestuur voorziet in de instelling en 
instandhouding van een GHOR middels een verzoek 
aan de deelnemende gemeenten dit te regelen 
middels de gemeenschappelijke regeling Regionale 
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 

H6. 
 
Artikel 49. 
 
Bijdrage 
van het rijk 
en de 
gemeenten 
 
 

 8.      Indien zich een substantiële verandering in de 
doeluitkering rampenbestrijding voordoet 
waardoor de financiering van óf de 
Veiligheidsregio óf de uitvoering van taken van 
de geneeskundige hulpverlening bij de 
Regionale Dienst Openbare Gezondheid 
Hollands Midden in het geding komen treedt het 
bestuur in overleg met het bestuur van de 
Regionale Dienst Openbare Gezondheid 
Hollands Midden om tot een afgestemd voorstel 
voor een oplossing te komen aan de 
deelnemende gemeenten. 

 
 Toelichting 
 
 Ten aanzien van de GHOR komen de wetswijzigingen van de Wet veiligheidsregio’s en de 

daarmee samenhangende wetswijziging van de Wet toegelaten zorginstellingen, de Tijdelijke 
wet ambulancezorg en de Wet publieke gezondheid erop neer dat alle instellingen, waaronder 
ook de GGD namens de gemeenten, zelf verantwoordelijk worden voor de voorbereiding op 
de geneeskundige hulpverlening. De taak van de GHOR beperkt zich tot de “coördinatie, 
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere 
overheden en organisaties op dat gebied”. 
De middelen die tot nu toe door gemeenten in het kader van de oude wet GHOR werden 
afgedragen aan de ‘veiligheidsregio’ worden na inwerkingtreding van de gewijzigde 
gemeenschappelijke regelingen, budgettair neutraal, direct beschikbaar gesteld aan de RDOG 
HM. Op deze wijze geeft het bestuur van de Veiligheidsregio invulling aan haar taak om een 
GHOR in te stellen en in stand te houden. Teneinde te voorkomen dat de Veiligheidsregio 
Hollands Midden niet kan blijven voldoen aan haar wettelijke verantwoordelijkheid tot 
instandhouding van de GHOR zijn diverse ‘borgingsbepalingen’ in beide gemeenschappelijke 
regelingen opgenomen.  
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i. Het opnemen van een artikel, waardoor toekomstige beperkte, formele wijzigingen in wet- en 
regelgeving niet iedere keer hoeven te leiden tot een aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling. 

 
Voorstel tot wijziging 
 

Artikel Oude 
tekst 

Nieuwe tekst 

 

I 1. 
 
Nieuw 
artikel 5 
lid 2.  
 

Geen Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in lid 1 gaan strekken ter uitvoering van een andere 
regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze 
regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een 
dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en 
omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de 
genoemde artikelleden aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen. 

 
Toelichting 
 
De afgelopen jaren zijn wetten regelmatig van naam of inhoud veranderd. In veel gevallen 
waren dit min of meer formele wijzigingen. Het gevolg was echter dat de aanduiding van deze 
wetten in de Gemeenschappelijke regeling niet meer adequaat was. Na ingewonnen juridisch 
advies wordt voorgesteld een bepaling op te nemen waardoor de Gemeenschappelijke 
Regeling niet iedere keer hoeft te worden aangepast als een wet enigszins wijzigt. Uiteraard 
wel als er sprake is van wezenlijke veranderingen, dit ter beoordeling van het Algemeen 
Bestuur.  

 

j. Formele wijzigingen verband houdend met ingangsdatum wijzigingen, wijzigingen in de 
indeling en verantwoordelijkheden van ministeries, etc. 
 
Voorstel tot wijziging 

 
Artikel Oude tekst Nieuwe tekst 

 
K1. 
Artikel 1. 
Definities 

 
f. de minister: de minister van 

Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

 
 

 
f.   de minister: de minister van Veiligheid en 

Justitie 
 

 
K2. 
Artikel 59. 
Vervanging en  
inwerkingstelling 

1. De regeling wijzigt de per 1 januari 
2006 aangegane 
‘Gemeenschappelijke regeling 
regionale brandweer en GHOR 
Hollands midden’. 

1.      De regeling wijzigt de per 8 oktober 2010 
in werking getreden gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden. 

 
 Toelichting 

 De naamgeving van ministeries is gewijzigd 

 Bij de vorige wijziging van de GR (één week na de inwerkingtreding van de Wet 
Veiligheidsregio’s) is de naam van de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Destijds is dat 
aangeduid op de wijze, vermeld bij de oude tekst. Ten behoeve van de continuïteit wordt 
daarom nu verwezen naar de ingangsdatum van de destijds gewijzigde regeling. 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 24 april 2014 

Onderwerp:  Begrotingswijzing 2 2014    

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/000897/1008 d.d. 08 april 

2014; 

gezien het advies van de opiniërende Raadsvergadering van 22 april 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 2, boekjaar 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z000351AEF
D* 
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 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 24 april 2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging 2 2014  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 2, 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 tweede begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi 
voor 2014 bijgesteld. 
De enige wijziging uit deze begrotingswijziging is de uitwerking van het raadsbesluit van 10 
maart 2014 met betrekking tot de beheervisie openbare ruimte. 

 

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. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

*Z00034ECF0
7* 
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6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor 2014: 
 

jaar Saldo na begr.wijz. 1 Mutatie begr.wijz. 2 Saldo na begr.wijz. 2 

2014 € 55.845 nadelig € 11.071 nadelig € 66. 916 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:  Z/14/000897/1006 Raadsbesluit 

     Z/14/000897/950 Begrotingswijziging 2, boekjaar 2014 

 



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

11               11 461

tot. 11 11 461
nadeel

Hiermee wordt het voorlopige saldo voor 2014 op € 66.916 nadelig
toelichting college/toelichting administratieve wijzigingen

toelichting bij begrotingswijziging 2

In begrotingswijziging 2 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een negatief effect op de exploitatie. Het verwacht 
saldo van 2014 wordt hierdoor € 66.916 nadelig.

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

1 S

IBOR conform raadsbesluit 2013i02063 d.d. 10-3-2014
Verwerking van de begrotingswijzing behorende bij beheervisie openbare ruimte RBS 2013i02063 d.d 10-3-2014. In de voorziening stonden voor een 
paar onderdelen uren begroot, deze worden nu niet meer ten laste van de voorziening gebracht maar in de exploitatie begroot. Dit veroorzaakt een 
nadeel in 2014.



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs

PROG 1A Lokale gezondheidszorg 617            -                 617            621             621             621             

PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.113         -                 4.113         4.040          4.016          4.010          

PROG 1C  Jeugdbeleid 730            -                 730            637             634             630             

PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.136         -                 1.136         1.101          1.101          1.101          

PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 531            -                 531            519             520             519             

PROG 1F Onderwijshuisvesting 3.088         -                 3.088         2.989          2.943          2.890          

Saldo 10.215       -                 10.215       9.908          9.836          9.771          

Progr 2 Werk en Inkomen

PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 1.938         -                 1.938         1.935          1.935          1.842          

PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 235            -                 235            274             355             410             

PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 40              -                 40              41               41               41               

Saldo 2.214         -                 2.214         2.250          2.331          2.293          

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport

PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.153         -                 1.153         1.140          1.117          1.114          

PROG 3B  Sport 1.463         -                 1.463         1.395          1.335          1.880          

Saldo 2.616         -                 2.616         2.535          2.452          2.994          

Progr 4 Beheer openbare ruimte

PROG 4A  Verkeer en vervoer 3.630         102            3.732         1 13.431        3.637          3.691          

PROG 4B  Water 376            124            500            1 461             469             477             

PROG 4C Groen beleid en regio 100            10              110            1 110             110             110             

PROG 4D Openbaar groen 1.884         137-            1.747         1 1.813          1.794          1.804          

PROG 4E  Speelplaatsen 67              73              140            1 171             202             233             

PROG 4F  Riolering 201-            -                 201-            103-             66-               17-               

PROG 4G  Reiniging 85              161-            76-              1 41               24               2                 

Saldo 5.942         11              5.954         15.924        6.171          6.300          

Progr 5 Ruimtelijk beleid

PROG 5A  Ruimtelijke ordening 726            -                 726            665             673             673             

PROG 5B  Woonbeleid 148            -                 148            69               62               62               

PROG 5C  Economische zaken 82              -                 82              77               82               77               

PROG 5D  Milieu 499            -                 499            487             487             487             

Saldo 1.454         -                 1.454         1.297          1.304          1.298          

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid

PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.386         -                 1.386         1.771          946             946             

PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 9.012         -                 9.012         8.333          8.087          7.833          

PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 419            -                 419            409             409             409             

PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.481         -                 1.481         1.558          1.548          1.547          

Saldo 12.298       -                 12.298       12.071        10.990        10.735        

Progr 7 Grondontwikkeling

PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 72              -                 72              3.450-          135             115-             

PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 5                -                 5                1.211-          -                  -                  

PROG 7C  Grondontwikkeling W4 2.767         -                 2.767         2.554-          -                  -                  

Saldo 2.844         -                 2.844         7.215-          135             115-             

Algemene dekkingsmiddelen

Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.472-         -                 7.472-         7.623-          7.626-          7.626-          

Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 23.206-       -                 23.206-       21.450-        21.118-        20.810-        

Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 55              -                 55              55               55               55               

Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 271-            -                 271-            366-             408-             408-             

Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.933-         -                 1.933-         1.443-          1.484-          1.047-          

Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                5-                 11-               45-               

Saldo 32.826-       -                 32.826-       30.833-        30.592-        29.881-        

Toelich

ting

2015

na wijz.

2016 

na wijz.

2017 

na wijz.

Overzicht per programma

bedragen x € 1.000

2014

voor wijz.
wijz.

2014 

na wijz.



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve 731 0 731 0 731

8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.616 -208 1.408 0 1.408

8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 86 0 86 0 86

Totaal 2.433 -208 2.226 0 2.226

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0

8297102 Egalisatiereserve riolering 2.616 72 2.687 0 2.687

8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.795 -228 2.567 0 2.567

8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 5.411 -156 5.254 0 5.254

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur 34 -12 22 0 22

8297203 Sociale woningbouw 104 -7 97 0 97

8297204 Rekenkamer 45 0 45 0 45

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.496 0 1.496 0 1.496

8297206 Voormalig personeel 280 -143 137 0 137

8297209 Jaarafsluiting 150 -615 -465 0 -465

8297210 Sociaal Beleid 406 -93 313 0 313

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.291 -147 9.144 0 9.144

8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.894 -571 5.323 0 5.323

8297213 Regionalisering 59 -59 0 0 0

8297214 Informatiebeleidsplan 159 0 159 0 159

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 1.300 -300 1.000 0 1.000

8297216 Bestemmingsreserve W4 12.034 -3.539 8.496 0 8.496

8297218 Implementatie 3D transities 55 0 55 0 55

8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer 0 800 800 0 800 1

8297244 Behoedzaamheidsreserve 174 346 520 0 520

8297217 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

Totaal 31.481 -4.339 27.142 0 27.142

Totaal reserves 39.325 -4.703 34.622 0 34.622

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 643 105 748 0 748

8298002 Wachtgeld wethouders 132 -67 65 0 65

8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 785 38 823 0 823

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties 3.349 -4 3.345 0 3.345

8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR) 3.649 -26 3.623 -461 3.162 1

Totaal 6.997 -30 6.968 -461 6.507

Totaal voorzieningen 7.782 8 7.790 -461 7.329

Totaal reserves en voorzieningen 47.107 -4.695 42.412 -461 41.951

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 

wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

volg

 nr.

saldo

1 jan 

2014

verwacht saldo 

31/12/2014 

voor wijziging

verwacht 

saldo 

31/12/2014

na wijziging

mutaties 

2014

voor bw 2

Begr. 

Wijz.2



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve

8297002 Bouw- en grondexploitaties

8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON

Totaal

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning

8297102 Egalisatiereserve riolering

8297103 Egalisatiereserve reiniging

8297104 Egalisatiereserve begraafplaats

Totaal

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur

8297203 Sociale woningbouw

8297204 Rekenkamer

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs

8297206 Voormalig personeel

8297209 Jaarafsluiting

8297210 Sociaal Beleid

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten

8297212 Regionale investeringsfonds RIF

8297213 Regionalisering

8297214 Informatiebeleidsplan

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone

8297216 Bestemmingsreserve W4 

8297218 Implementatie 3D transities

8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer

8297244 Behoedzaamheidsreserve

8297217 Resultaat na bestemming

Totaal

Totaal reserves

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders

8298002 Wachtgeld wethouders

8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool

Totaal

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties

8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR)

Totaal

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 

wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

Meerjarenbeeld na wijziging

731 0 731 731 0 731 731 0 731

1.408 3.349 4.757 4.757 -40 4.717 4.717 -40 4.677

86 0 86 86 0 86 86 0 86

2.226 3.349 5.575 5.575 -40 5.535 5.535 -40 5.495

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.687 -36 2.652 2.652 -73 2.579 2.579 -120 2.459

2.567 -335 2.232 2.232 -319 1.913 1.913 -301 1.612

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.254 -371 4.884 4.884 -392 4.492 4.492 -421 4.071

22 -10 12 12 10 22 22 10 32

97 -7 90 90 0 90 90 0 90

45 0 45 45 0 45 45 0 45

1.496 0 1.496 1.496 0 1.496 1.496 0 1.496

137 -28 109 109 -5 104 104 -5 100

-465 0 -465 -465 0 -465 -465 0 -465

313 -93 221 221 -93 128 128 0 128

9.144 -1.009 8.135 8.135 -260 7.876 7.876 -1.100 6.776

5.323 -1.326 3.997 3.997 -571 3.426 3.426 -571 2.855

0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 0 159 159 0 159 159 0 159

1.000 0 1.000 1.000 -250 750 750 0 750

8.496 -6.112 2.384 2.384 0 2.384 2.384 0 2.384

55 0 55 55 0 55 55 0 55

800 -122 678 678 -212 466 466 -278 189

520 83 603 603 -170 433 433 -378 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.142 -8.623 18.519 18.519 -1.549 16.970 16.970 -2.321 14.649

34.622 -5.644 28.978 28.978 -1.981 26.997 26.997 -2.782 24.215

748 105 853 853 105 958 958 105 1.063

65 -20 46 46 4 50 50 4 54

9 0 9 9 0 9 9 0 9

823 85 908 908 109 1.017 1.017 109 1.126

3.345 -77 3.268 3.268 408 3.676 3.676 301 3.976

3.162 -302 2.859 2.859 -158 2.702 2.702 -111 2.591

6.507 -379 6.128 6.128 250 6.378 6.378 190 6.568

7.329 -294 7.036 7.036 359 7.395 7.395 299 7.694

41.951 -5.938 36.014 36.014 -1.622 34.392 34.392 -2.483 31.909

saldo

1 jan 2017

saldo

1 jan 2016

saldo

1 jan 2015

totale 

mutatie 

2015

saldo

31 dec 

2015

saldo

31 dec 

2016

totale 

mutatie 

2016

totale 

mutatie 

2017

saldo

31 dec 

2017



Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

voor 

begr.wijz. begr.wijz.

na

begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 10.215                -                          10.215                

Progr 2 Werk en Inkomen 2.214                  -                          2.214                  

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.616                  -                          2.616                  

Progr 4 Beheer openbare ruimte 5.942                  11                       5.954                  

Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.454                  -                          1.454                  

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.298                -                          12.298                

Progr 7 Grondontwikkeling 2.844                  -                          2.844                  

Algemene dekkingsmiddelen 32.826-                -                          32.826-                

resultaat voor  reserves 4.759                  11                       4.770                  

resultaatbestemming 4.703-                  -                          4.703-                  

resultaat 56-                       11-                       67-                       

Totaal begroting 0                         -                          0-                         

Voorlopig resultaat 66.916-             

nadelig

2015 2016 2017

na wijz. na wijz. na wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.908                  9.836                  9.771                  

Progr 2 Werk en Inkomen 2.250                  2.331                  2.293                  

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.535                  2.452                  2.994                  

Progr 4 Beheer openbare ruimte 15.924                6.171                  6.300                  

Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.297                  1.304                  1.298                  

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.071                10.990                10.735                

Progr 7 Grondontwikkeling 7.215-                  135                     115-                     

Algemene dekkingsmiddelen 30.833-                30.592-                29.881-                

resultaat voor  reserves 5.938                  2.627                  3.396                  

resultaatbestemming 5.644-                  1.981-                  2.782-                  

resultaat 294-                     647-                     614-                     

Totaal begroting 0                         0-                         0                         

Voorlopig resultaat 293.842-              646.649-              614.128-              

nadelig nadelig nadelig

2014 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 24 april 2014 

Onderwerp: Begrotingswijziging 3 2014    

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/000897/1014 d.d. 08 april 

2014; 

gezien het advies van de opiniërende Raadsvergadering van 22 april 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 3, boekjaar 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

*Z0003528B7
4* 
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 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 24 april 2014 

Onderwerp:  Begrotingswijziging 3 2014  Aan de raad.  

 

 
 

Beslispunten 

1. Vast te stellen begrotingswijziging 3, 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 derde begrotingswijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldi 
voor 2014 bijgesteld. 
De enige wijziging uit deze begrotingswijziging is de uitwerking van de algemene uitkering 
van de decembercirculaire 2013. 

 

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. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

*Z000355D1A
8* 
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6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor 2014: 
 

jaar Saldo na begr.wijz. 2 Mutatie begr.wijz. 3 Saldo na begr.wijz. 3 

2014 € 66.916 nadelig € 0 € 66. 916 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:  Z/14/000897/1012 Raadsbesluit 

     Z/14/000897/959 Begrotingswijziging 3, boekjaar 2014 

 



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

36               -36 0

tot. 36 -36

neutraal

Hiermee blijft het voorlopige saldo voor 2014 op € 66.916 nadelig

toelichting college/toelichting administratieve wijzigingen

S

Algemene Uitkering.

Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2013, inclusief de uitwerking van het najaarsakkoord 

conform brief aan Raad (2013U03624).

toelichting bij begrotingswijziging 3

In begrotingswijziging 3 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een neutraal effect op de exploitatie. Het verwacht 

saldo van 2014 blijft hiermee € 66.916 nadelig.

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

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

1



Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs

PROG 1A Lokale gezondheidszorg 617            -                 617            621             621             621             

PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning 4.113         -                 4.113         4.040          4.016          4.010          

PROG 1C  Jeugdbeleid 730            -                 730            637             634             630             

PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid 1.136         -                 1.136         1.101          1.101          1.101          

PROG 1E  Lokaal onderwijsbeleid 531            -                 531            519             520             519             

PROG 1F Onderwijshuisvesting 3.088         -                 3.088         2.989          2.943          2.890          

Saldo 10.215       -                 10.215       9.908          9.836          9.771          

Progr 2 Werk en Inkomen

PROG 2A  Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid 1.938         -                 1.938         1.935          1.935          1.842          

PROG 2B  Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw) 235            -                 235            274             355             410             

PROG 2C  Vreemdelingenbeleid 40              -                 40              41               41               41               

Saldo 2.214         -                 2.214         2.250          2.331          2.293          

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport

PROG 3A  Kunst en Cultuur 1.153         -                 1.153         1.140          1.117          1.114          

PROG 3B  Sport 1.463         -                 1.463         1.395          1.335          1.880          

Saldo 2.616         -                 2.616         2.535          2.452          2.994          

Progr 4 Beheer openbare ruimte

PROG 4A  Verkeer en vervoer 3.732         -                 3.732         13.431        3.637          3.691          

PROG 4B  Water 500            -                 500            461             469             477             

PROG 4C Groen beleid en regio 110            -                 110            110             110             110             

PROG 4D Openbaar groen 1.747         -                 1.747         1.813          1.794          1.804          

PROG 4E  Speelplaatsen 140            -                 140            171             202             233             

PROG 4F  Riolering 201-            -                 201-            103-             66-               17-               

PROG 4G  Reiniging 76-              -                 76-              41               24               2                 

Saldo 5.954         -                 5.954         15.924        6.171          6.300          

Progr 5 Ruimtelijk beleid

PROG 5A  Ruimtelijke ordening 726            -                 726            665             673             673             

PROG 5B  Woonbeleid 148            -                 148            69               62               62               

PROG 5C  Economische zaken 82              -                 82              77               82               77               

PROG 5D  Milieu 499            -                 499            487             487             487             

Saldo 1.454         -                 1.454         1.297          1.304          1.298          

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid

PROG 6A  Algemene regionale samenwerking 1.386         -                 1.386         1.771          946             946             

PROG 6B  Bestuur en dienstverlening 9.012         -                 9.012         8.333          8.087          7.833          

PROG 6C  Openbare orde en veiligheid 419            -                 419            409             409             409             

PROG 6D  Brandweer en rampenbestrijding 1.481         -                 1.481         1.558          1.548          1.547          

Saldo 12.298       -                 12.298       12.071        10.990        10.735        

Progr 7 Grondontwikkeling

PROG 7A  Grondontwikkeling algemeen 72              -                 72              3.450-          135             115-             

PROG 7B  Grondontwikkeling Centrumplan 5                -                 5                1.211-          -                  -                  

PROG 7C  Grondontwikkeling W4 2.767         -                 2.767         2.554-          -                  -                  

Saldo 2.844         -                 2.844         7.215-          135             115-             

Algemene dekkingsmiddelen

Alg dekkingsmiddelen A  Lokale heffingen 7.472-         -                 7.472-         7.623-          7.626-          7.626-          

Alg dekkingsmiddelen B  Algem uitkering 23.206-       36              23.170-       1 21.677-        21.362-        21.084-        

Algemene dekkingsmiddelen C  Onvoorzien 55              -                 55              55               55               55               

Algemene dekkingsmiddelen D  Dividend 271-            -                 271-            366-             408-             408-             

Alg dekkingsmid E  Financieringsfunctie 1.933-         -                 1.933-         1.443-          1.484-          1.047-          

Alg dekkingsmid F Overige 1                -                 1                5-                 11-               45-               

Saldo 32.826-       36              32.790-       31.060-        30.835-        30.155-        

Toelich

ting

2015

na wijz.

2016 

na wijz.

2017 

na wijz.

Overzicht per programma

bedragen x € 1.000

2014

voor wijz.
wijz.

2014 

na wijz.



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve 731 0 731 0 731

8297002 Bouw- en grondexploitaties 1.616 -208 1.408 0 1.408

8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON 86 0 86 0 86

Totaal 2.433 -208 2.226 0 2.226

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning 0 0 0 0 0

8297102 Egalisatiereserve riolering 2.616 72 2.687 0 2.687

8297103 Egalisatiereserve reiniging 2.795 -228 2.567 0 2.567

8297104 Egalisatiereserve begraafplaats 0 0 0 0 0

Totaal 5.411 -156 5.254 0 5.254

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur 34 -12 22 0 22

8297203 Sociale woningbouw 104 -7 97 0 97

8297204 Rekenkamer 45 0 45 0 45

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 1.496 0 1.496 0 1.496

8297206 Voormalig personeel 280 -143 137 0 137

8297209 Jaarafsluiting 150 -615 -465 0 -465

8297210 Sociaal Beleid 406 -93 313 0 313

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten 9.291 -147 9.144 0 9.144

8297212 Regionale investeringsfonds RIF 5.894 -571 5.323 0 5.323

8297213 Regionalisering 59 -59 0 0 0

8297214 Informatiebeleidsplan 159 0 159 0 159

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone 1.300 -300 1.000 0 1.000

8297216 Bestemmingsreserve W4 12.034 -3.539 8.496 0 8.496

8297218 Implementatie 3D transities 55 0 55 0 55

8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer 0 800 800 0 800

8297244 Behoedzaamheidsreserve 174 346 520 -36 484 1

8297217 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

Totaal 31.481 -4.339 27.142 -36 27.106

Totaal reserves 39.325 -4.703 34.622 -36 34.586

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders 643 105 748 0 748

8298002 Wachtgeld wethouders 132 -67 65 0 65

8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool 9 0 9 0 9

Totaal 785 38 823 0 823

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties 3.349 -4 3.345 0 3.345

8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR) 3.649 -487 3.162 0 3.162

Totaal 6.997 -491 6.507 0 6.507

Totaal voorzieningen 7.782 -453 7.329 0 7.329

Totaal reserves en voorzieningen 47.107 -5.156 41.951 -36 41.915

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 

wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

volg

 nr.

saldo

1 jan 

2014

verwacht saldo 

31/12/2014 

voor wijziging

verwacht 

saldo 

31/12/2014

na wijziging

mutaties 

2014

voor bw 3

Begr. 

Wijz.3



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene reserves

8297001 Algemene Reserve

8297002 Bouw- en grondexploitaties

8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON

Totaal

Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven

8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning

8297102 Egalisatiereserve riolering

8297103 Egalisatiereserve reiniging

8297104 Egalisatiereserve begraafplaats

Totaal

 

Bestemmingsreserves overige

8297201 Kunst en cultuur

8297203 Sociale woningbouw

8297204 Rekenkamer

8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs

8297206 Voormalig personeel

8297209 Jaarafsluiting

8297210 Sociaal Beleid

8297211 Egalisatieres. exploitatielasten

8297212 Regionale investeringsfonds RIF

8297213 Regionalisering

8297214 Informatiebeleidsplan

8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone

8297216 Bestemmingsreserve W4 

8297218 Implementatie 3D transities

8297243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer

8297244 Behoedzaamheidsreserve

8297217 Resultaat na bestemming

Totaal

Totaal reserves

Voorzieningen met een verplichting

8298001 Pensioenoverdrachten wethouders

8298002 Wachtgeld wethouders

8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool

Totaal

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

8298106 Voorziening Gemeentelijke accommodaties

8298107 Vrz.Integraal Beheer Openb.Ruimte(IBOR)

Totaal

Totaal voorzieningen

Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 1/1/2014 is conform de begroting 2014, deze 

wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2013!

Meerjarenbeeld na wijziging

731 0 731 731 0 731 731 0 731

1.408 3.349 4.757 4.757 -40 4.717 4.717 -40 4.677

86 0 86 86 0 86 86 0 86

2.226 3.349 5.575 5.575 -40 5.535 5.535 -40 5.495

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.687 -36 2.652 2.652 -73 2.579 2.579 -120 2.459

2.567 -335 2.232 2.232 -319 1.913 1.913 -301 1.612

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.254 -371 4.884 4.884 -392 4.492 4.492 -421 4.071

22 -10 12 12 10 22 22 10 32

97 -7 90 90 0 90 90 0 90

45 0 45 45 0 45 45 0 45

1.496 0 1.496 1.496 0 1.496 1.496 0 1.496

137 -28 109 109 -5 104 104 -5 100

-465 0 -465 -465 0 -465 -465 0 -465

313 -93 221 221 -93 128 128 0 128

9.144 -1.009 8.135 8.135 -260 7.876 7.876 -1.100 6.776

5.323 -1.326 3.997 3.997 -571 3.426 3.426 -571 2.855

0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 0 159 159 0 159 159 0 159

1.000 0 1.000 1.000 -250 750 750 0 750

8.496 -6.112 2.384 2.384 0 2.384 2.384 0 2.384

55 0 55 55 0 55 55 0 55

800 -122 678 678 -212 466 466 -278 189

484 310 794 794 74 868 868 -378 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.106 -8.395 18.711 18.711 -1.306 17.405 17.405 -2.321 15.084

34.586 -5.417 29.169 29.169 -1.737 27.432 27.432 -2.782 24.650

748 105 853 853 105 958 958 105 1.063

65 -20 46 46 4 50 50 4 54

9 0 9 9 0 9 9 0 9

823 85 908 908 109 1.017 1.017 109 1.126

3.345 -77 3.268 3.268 408 3.676 3.676 301 3.976

3.162 -302 2.859 2.859 -158 2.702 2.702 -111 2.591

6.507 -379 6.128 6.128 250 6.378 6.378 190 6.568

7.329 -294 7.036 7.036 359 7.395 7.395 299 7.694

41.915 -5.710 36.205 36.205 -1.378 34.827 34.827 -2.483 32.343

totale 

mutatie 

2017

saldo

31 dec 

2017

saldo

1 jan 2017

saldo

1 jan 2016

saldo

1 jan 2015

totale 

mutatie 

2015

saldo

31 dec 

2015

saldo

31 dec 

2016

totale 

mutatie 

2016



Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

voor 

begr.wijz. begr.wijz.

na

begr.wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 10.215                -                          10.215                

Progr 2 Werk en Inkomen 2.214                  -                          2.214                  

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.616                  -                          2.616                  

Progr 4 Beheer openbare ruimte 5.954                  -                          5.954                  

Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.454                  -                          1.454                  

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.298                -                          12.298                

Progr 7 Grondontwikkeling 2.844                  -                          2.844                  

Algemene dekkingsmiddelen 32.826-                36                       32.790-                

resultaat voor  reserves 4.770                  36                       4.806                  

resultaatbestemming 4.703-                  36-                       4.739-                  

resultaat 67-                       -                          67-                       

Totaal begroting 0-                         -                          0-                         

Voorlopig resultaat 66.916-             

nadelig

2015 2016 2017

na wijz. na wijz. na wijz.

Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 9.908                  9.836                  9.771                  

Progr 2 Werk en Inkomen 2.250                  2.331                  2.293                  

Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport 2.535                  2.452                  2.994                  

Progr 4 Beheer openbare ruimte 15.924                6.171                  6.300                  

Progr 5 Ruimtelijk beleid 1.297                  1.304                  1.298                  

Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.071                10.990                10.735                

Progr 7 Grondontwikkeling 7.215-                  135                     115-                     

Algemene dekkingsmiddelen 31.060-                30.835-                30.155-                

resultaat voor  reserves 5.710                  2.384                  3.123                  

resultaatbestemming 5.417-                  1.737-                  2.782-                  

resultaat 294-                     647-                     340-                     

Totaal begroting 0                         0-                         0                         

Voorlopig resultaat 293.842-              646.649-              340.373-              

nadelig nadelig nadelig

    2014 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 29 april 2014 

Onderwerp:  Afrekening fractiegeld jan maart 

2014  

   

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 24 april 2014; 

gezien het advies van het presidium van 7 mei 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 het fractiegeld van 

januari t/m maart 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het advies van het presidium van 7 mei 2014 over de afrekening 

van de fractiegelden van januari t/m maart 2014; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties van januari t/m maart 2014 vast te 

stellen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier,        de voorzitter, 

 

 

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

 

*Z0007DDF95
F* 
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 2014  raadsvoorstel    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 29 april 2014 

Onderwerp:  Afrekening fractiegeld jan maart 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

 

Beslispunten 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld van 
januari t/m maart 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het advies van het presidium van 7 mei 2014 over de afrekening 
van de fractiegelden van januari t/m maart 2014; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties van januari t/m maart 2014 vast te 
stellen. 

 

 

 

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. 

In een verkiezingsjaar wordt in afwijking van het bovenstaande een voorschot gegeven t/m 

de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden aan de “oude” fractie. 

De “nieuwe fracties” ontvangen een voorschot vanaf de maand na de verkiezingen voor de 

overige maanden van het jaar. Binnen één maand na de verkiezingen vindt volledige 

afrekening plaats met de “oude fracties”.  

De fractie van LPL heeft geen gebruik gemaakt van het fractiegeld van januari t/m maart 

2014 en heeft dan ook geen verantwoording ingediend. 

 

 

*Z0007DDF95
F* 
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2 Beoogd effect 
Voldoen aan artikel 14 lid 3 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011: “Binnen één maand na de verkiezingen 

vindt volledige afrekening plaats met de “oude fracties”. 

 
3 Argumenten 

De controle van de verantwoordingen van januari t/m maart 2014 is geagendeerd voor het 

presidium van 7 mei 2014, omdat er nog geen nieuwe kascommissie door en uit het 

presidium is benoemd. 

Het presidium als geheel brengt verslag uit aan de raad, zodat de raad op 12 mei as. een 

besluit kan nemen. 

 

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 

Het presidium bekijkt de afrekeningen en brengt verslag uit aan de raad. 
 
 

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 het presidium/de kascommissie bespreekt het presidium 

jaarlijks de wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen. 
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de griffier,   voorzitter presidium, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  J.J.F.M. Gardeniers 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Fractiegeldentabel 
2.Advies presidium (wordt nagezonden) 
3. Verantwoordingen fracties (bij griffie, vanaf 1 mei in leeskamer ter inzage) 



Fractiegelden tabel 100622 
Op basis van het voorgaande en (voorbeelden uit) de praktijk is de volgende tabel opgemaakt van kosten die wel 

en kosten die niet uit de fractiebijdragen kunnen worden vergoed. De kostensoorten komen deels uit de uitgaven 

van afgelopen jaren, deels uit de voorbeelden van andere gemeenten. 

Dit overzicht kan in de loop der tijd nog worden aangevuld met andere kostensoorten. Het is daarbij steeds de 

raad, middels het Presidium, die bepaalt welke kosten wel en welke niet vanuit het gemeentelijk beschikbaar 

gesteld budget kunnen worden vergoed. 

 

WEL NIET 

Raadswerkzaamheden (m.n. 

politiek getinte) 

Uitgaven in strijd met wettelijke 

bepalingen en overige 

regelingen. 

Uitgaven welke bestreden 

moeten worden uit de 

raads/onkostenvergoedingen 

(geen aanvulling op 

raadsvergoedingen) 

Bijv.: reiskosten binnen de 

gemeente, want dat zit al in de 

onkostenvergoeding uit 

Rechtspositieregeling voor 

raadsleden 

Personele ondersteuning van de 

fractie (fractiemedewerker, 

fractieassistent, secretarieel, 

organisatorisch, inhoudelijk, 

onderzoek). 

Betalingen aan politieke partijen, 

daarmee verbonden instellingen 

of natuurlijke personen � geen 

verkiezingscampagnes of 

partijbelangen 

 

Kosten ivm 

verkiezingscampagne 

(advertenties, verkiezingskrant) 

 

 

Inhuren van (externe of 

ambtelijke) adviseurs 

Inzetten van het budget ten 

behoeve van controle of contra-

expertise (dit om vermenging met 

het onderzoeksbudget van de raad te 

voorkomen) 

Opzetten en onderhouden en 

beheren van een website door 

anderen 

 

Fractie Nieuwsbrief 

 

Laptop tbv personele 

ondersteuning 

 

Fotocamera  

 

Financiële en facilitaire 

ondersteuning bij uitwerken van 

initiatieven 

volksvertegenwoordigende rol 

Giften (attentie, geschenk) 

 

Presentjes/bloemen/kaarten e.d. 

t.b.v. relaties 

 

Lief en leed 

 

Archiefkast 

Organiseren openbare 

bijeenkomsten  door fractie 

(waarbij de doelgroep breder is 

dan alleen de leden van de eigen 

partij en het onderwerp 

betrekking heeft op de 

gemeentepolitiek; zaalhuur, 

Kosten fractievergaderingen op 

locatie (anders dan stadskantoor) 

 

Interne partij-politieke 

bijeenkomsten 



organisatie, publiciteit). 

Fractie excursies, werkbezoeken 

e.d. 

Fractieweekenden e.d 

 

Opleidingen gericht op 

functioneren v.d. fractie als 

geheel 

Individuele/persoonlijke 

onkosten raadsleden (cursussen, 

congressen, opleidingen) 

Administratiekosten t.b.v. gehele 

fractie 

Individuele administratiekosten  

 

Onkosten steunfractieleden (evt. 

reiskosten naar bijv 

regiovergadering) 

Consumpties, lunches, catering, 

diners, ect. 

  

 

  

 

Toelichting: 

 

WEL = de betreffende kostensoorten mogen wel worden betaald vanuit de door de gemeente beschikbaar 

gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning 

 

NIET = de betreffende kostensoorten mogen niet worden betaald vanuit de door de gemeente beschikbaar 

gestelde jaarlijkse bijdrage voor fractieondersteuning. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Van meepraten naar meedóen 

Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Namens de D66-fractie:   Namens de VVD-fractie: Namens de CDA-fractie: 

 

 

 

 

 

Corine Hamer    Ino Cooijmans  Jeff Gardeniers 

 
 

 
 

 
 
Versie: 0.9  (concept voor gemeenteraad en maatschappelijk middenveld) 
Datum:  25 april 2014



 

 

1 

Inleiding en verantwoording 

Wanneer heeft u voor het laatst vrienden of familie helpen verhuizen? Eerst samen 

klussen, dan sjouwen, rijden en weer sjouwen? Dan zijn er mensen die koffie zetten, de 

boodschappen doen, het behang afstomen, de kwast vasthouden en de bank op zijn plek 

zetten. En na afloop is er de eenvoudige maaltijd waar mensen die elkaar vanmorgen 

nog niet kenden gebroederlijk uitpuffen.  

Iedereen kan op zijn manier iets bijdragen. Een enkel woord kan niet het goede gevoel 

beschrijven dat wij mensen hebben als wij zaken voor elkaar krijgen door er met elkaar 

de schouders onder te zetten. Als iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise bijdraagt 

aan een beter resultaat. Door teamwork dus.  

‘Van meepraten naar meedóen’ hebben wij, als coalitie van D66, de VVD en het CDA, als 

motto voor dit coalitieakkoord voor Leiderdorp gekozen. De vorige coalitie heeft ingezet 

op in gesprek zijn met inwoners. Wij vinden dat de tijd rijp is om een stap verder te 

gaan: inwoners, organisaties en gemeente gaan meer samen doen. Leiderdorpers zitten 

vol met ideeën en energie. Wij willen dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor 

onze gemeenschap gezamenlijk met inwoners en organisaties gaat dragen. Dat zien wij 

als grootste uitdaging voor de komende jaren. We komen voor veel uitdagingen te staan; 

de gemeente krijgt veel nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Iedereen 

krijgt daarmee te maken.  

De voorstellen in dit coalitieakkoord moet u dan ook in dit licht beschouwen: het kunnen 

beoogde resultaten zijn, of juist randvoorwaarden. Ook hebben wij hier en daar de 

verleiding niet kunnen weerstaan om specifieke maatregelen te noemen. Hoe dan ook, ze 

hebben gemeen dat ze pas tot goede uitvoering komen als we ze samen met u, de inwoners 

en organisaties van Leiderdorp aanpakken.   

Wij vinden de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur belangrijk. Continuïteit van 

beleid maakt het openbaar bestuur betrouwbaar. Wij zetten in dit akkoord politieke 

accenten of geven aan hoe wij beleid gaan uitvoeren. Beleid dat niet aan de orde komt in 

dit akkoord, zetten wij voort.  

Dit coalitieakkoord raakt alle inwoners en organisaties van Leiderdorp. Daarom hebben 

wij ervoor gekozen de tekst voor te leggen aan zowel de Leiderdorpse samenleving als 

haar vertegenwoordigers, de gehele gemeenteraad. Wij zijn dan ook nieuwsgierig naar 

uw opmerkingen, kanttekeningen, kritiek of lof. Wij zullen uw inbreng serieus wegen en 

als coalitiepartijen bepalen of zij moet leiden tot aanpassing van het akkoord. Een goede 

dialoog aan het begin van deze nieuwe periode is wat ons betreft een waardevolle opstap 

naar mee dóen.  

 

Namens de fracties van D66, de VVD en het CDA, 

 

Corine Hamer,  

Ino Cooijmans,  

Jeff Gardeniers. 

 

 



 

 

2 

Van meepraten naar meedóen  

Het is goed dat onze inwoners meepraten over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Wij 

zien ook de wens van inwoners om meer mee te dóen met wat er in hun straat of wijk 

gebeurt. Die ontwikkeling juichen wij van harte toe en willen wij stimuleren: verbinding 

ontstaat door samen aan de slag te gaan. Zowel waar het de buitenruimte betreft als 

waar het gaat om de aandacht voor de mensen om ons heen. Het grote aantal 

vrijwilligers en mantelzorgers laat zien dat dit kan in Leiderdorp. Bij deze beweging past 

een gemeente die inwoners daarin faciliteert en de ruimte geeft; die mensen zelf de 

verantwoordelijkheid durft te geven zodat zij die ook kunnen dragen. De toekomstvisie, 

maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisies sluiten aan bij deze opvatting.  

De gemeente zal de omslag moeten maken naar een houding van ‘samen mogelijk 

maken’. Dat kan volgens ons het beste door het simpelweg durven los te laten en te 

dóen: in kleinschalige pilotprojecten samen met onze inwoners werken aan eigen 

groenonderhoud of bijvoorbeeld adoptie van een speeltuin. Gaandeweg ontdekken wij 

dan wat het beste werkt en zo kunnen we – binnen het afgesproken budget – de ruimte 

geven. 

 

Communicatie  

Willen we samen aan de slag dan zal de gemeente ook beter met de inwoners van 

Leiderdorp moeten gaan communiceren: hebben inwoners en gemeente van elkaar de 

boodschap ontvangen, begrepen en ook geaccepteerd? In de dienstverlening van de 

gemeente zal die vraag steeds belangrijker worden. Wij vinden overigens dat de 

gemeente, naast digitale communicatie, ook aan de balie en per telefoon bereikbaar 

moet blijven.  
 

Leiderdorp in de regio 

Samen doen is Leiderdorp in de regio op het lijf geschreven. Leiderdorp speelt, als 

bestuurskrachtige gemeente met haar financiën op orde, al jaren een zelfbewuste rol in 

haar samenwerking met de omliggende gemeenten, zowel in de Leidse regio als in het 

grotere verband van Holland Rijnland. Wij vinden dat een goede zaak en streven naar 

voortzetting hiervan. Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij samenwerking in de 

regio:  

• Wij doen geen dingen dubbel; 

• Wij leggen een taak neer op het niveau waar zij het efficiëntst kan worden 

uitgevoerd; 

• Samenwerking in de Leidse regio heeft onze eerste voorkeur;  

• Bij taken die in een groter verband dan de Leidse regio moeten worden belegd, 

zoeken wij samenwerking op het niveau van Holland Rijnland.  

Samenwerken heeft ook een keerzijde: de aansturing (opdrachtgeverschap) voor de uit 

te voeren taak komt bij meerdere gemeenten te liggen en kan zo verwateren. Zeker bij 

hele grote samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio, regionale gezondheidsdienst, 

omgevingsdienst) is dit het geval. Wij dragen het college op om de aansturing, in 

afstemming met andere gemeenten, te versterken zodat de samenwerkingsverbanden 

zich weer gestuurd weten door hun eigenaren: de gemeenten.  

Wij zien geen noodzaak om de zelfstandigheid van Leiderdorp nu ter discussie te stellen. 

Wanneer in de Leidse regio een serieus gesprek ontstaat over bestuurlijke opschaling 

(bijvoorbeeld tussen Oegstgeest en Leiden), dan zal Leiderdorp daarbij aanschuiven, met 
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een open houding en uitgaande van haar eigen kracht. Om te luisteren, maar ook om te 

bezien wat de implicaties zijn voor Leiderdorp. Wij zullen de gehele raad betrekken bij dit 

vraagstuk als het zich voordoet.  

 

Sociaal domein: jeugdhulp, Wmo, Participatiewet  

Vanaf 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, de Wet 

maatschappelijke onderteuning (Wmo) en de Participatiewet. Daarvoor zijn al veel 

voorbereidingen in gang gezet. De komende tijd moeten we de ontwikkelde visies samen 

met het maatschappelijk middenveld gaan uitvoeren. Mantelzorgers en vrijwilligers 

hebben we hier hard bij nodig; zij kunnen op onze ondersteuning blijven rekenen. 

 

Jeugdhulp en Wmo 

Uitgangspunten in de domeinen jeugdhulp en Wmo zijn voor ons keuzevrijheid en 

zelfbeschikkingsrecht voor cliënten. Het nieuwe stelsel moet daarin voorzien. 

Persoonsgebonden budgetten vormen daarvoor een goed middel; dit middel maakt 

tevens de financiële voorspelbaarheid en dus de beheersbaarheid groter.   

Wij vinden dat het stelsel zo moet worden ingericht dat het beschikbare budget 

toereikend is. Uitgangspunt moet wel zijn dat voor iedereen die zorg écht nodig heeft, 

deze ook beschikbaar is. In de Wmo zullen we binnen de wettelijke mogelijkheden een 

eigen bijdrage van cliënten vragen. 

De stelselherziening in de jeugdhulp en de Wmo zal niet zonder slag of stoot gaan. Ook 

op deze terreinen zullen we moeten durven loslaten en samen met cliënten, instellingen 

en mantelzorgers zien wat in de praktijk het beste werkt. Wij zullen versnippering van 

organisaties tegengegaan. Zo zullen we werkenderwijs toegroeien naar een goed 

functionerend én betaalbaar stelsel. 

 

Wat gaan we doen:  

• Voor financiering van de specialistische jeugdzorg zetten we in op een 

solidariteitsfonds in Holland-Rijnlandverband. 

• Wij vragen de welzijnsorganisaties Pluspunt en Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp om 

op korte termijn met een uitgewerkt voorstel te komen voor één welzijnsorganisatie 

zodat er één aanbieder is voor de doelgroep tussen 0 tot 100+.  

 

Participatiewet 

Wij vinden het leveren van een tegenprestatie voor een uitkering passend zolang de 

gevraagde tegenprestatie maatwerk is. Doel is om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te motiveren om steeds een stap hoger te komen op de participatieladder. 

Indien nodig laten wij de harmonisering met het beleid van de gemeente Leiden los.  

 

Economische zaken en duurzaamheid 

Economie houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij voeren de regionale economische 

agenda uit (Economie071). Voor Leiderdorp zetten wij in op een verdere ontwikkeling 

van de Zorgboulevard door de markt. Ook zetten wij in op het verruimen van de 

vestigingsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen.  

Economie en werk moeten met elkaar worden verbonden: ondernemers in contact 

brengen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om ze aan de slag te 

helpen. De gemeente heeft hier zelf een voorbeeldfunctie in. Om die verbinding effectief 

te laten zijn, kiezen we voor een wethouder die beide zaken in zijn portefeuille heeft.  
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Winkeliers hebben de vrijheid om hun zaak te openen of te sluiten op zondag, net zoals 

de consument de vrijheid heeft om daar gebruik van te maken of niet. Het college spant 

zich daarom in om verplichte openstelling door winkeliersverenigingen te voorkomen.  

Echte duurzame oplossingen zijn ook economisch houdbaar. De gemeente heeft hier een 

voorbeeld- en aanjaagfunctie door zelf duurzaam aan te besteden en door partijen bij 

elkaar te brengen.  

 

Wat gaan we doen:  

• Uiterlijk in 2015 evalueren wij de zondagsopenstelling. Bij die evaluatie betrekken wij 

zowel winkeliers als consumenten. 

• Wij zullen de eigenaar van Winkelhof stevig blijven aanspreken op zijn 

verantwoordelijkheid om dit winkelcentrum levendig te maken en te houden. Het gaat 

daarbij om de voorgenomen uitbreiding en het terrein van het oude gemeentehuis. 

Stilstand is immers achteruitgang. 

• Bij de nieuwe bouwplannen van Ikea zetten wij in op een groene invulling van het 

vrijgekomen parkeerterrein. Wij zullen de omwonenden raadplegen bij de opnieuw uit 

te voeren ruimtelijke onderzoeken. 

• Wij stimuleren bedrijfsinvesteringszones (BIZ) om het vestigingsklimaat te 

versterken.  

• Wij zetten in op verruiming van de bestemmingen op de Baanderij. Daarbij behoort 

ook woningbouw tot de mogelijkheden. 

• Wij zullen de aanleg door marktpartijen van glasvezel in Leiderdorp actief stimuleren. 

• Wij zetten in op verbetering van de markt op de Santhorst in samenspraak met de 

vaste winkeliers. Wij nemen belemmeringen voor het standplaatsenbeleid bij o.a. 

Winkelhof weg. 

• Wij geven voorlichting aan particulieren over duurzame energieopwekking. 

• Wij zetten samen met woningeigenaren en de woningbouwcorporatie in op 

verduurzaming van het woningbestand. 

• Wij stimuleren toerisme, recreatie en watersport. 

 

Subsidiebeleid 

Door de grote veranderingen in het sociale domein zullen we het subsidiebeleid van de 

gemeente anders moeten inrichten. Organisaties zullen vaker voor de gemeente 

gemeentelijk beleid gaan uitvoeren. Er is dan geen sprake van subsidie maar van een 

gemeentelijke bijdrage; het verschil daartussen moet duidelijker worden.  

 

Subsidies zijn bedoeld als ondersteuning, niet als hoofdbron van inkomsten. We zullen 

sterker aan de voorkant moeten bepalen voor welke beleidsmatige doelen het 

verstrekken van subsidie aan organisaties en inwoners het juiste middel is. Ook zal de 

gemeente achteraf beter moeten evalueren of de subsidie ook daadwerkelijk heeft 

bijgedragen aan de door de raad gestelde doelen. Met andere woorden: geen effect op 

gemeentelijke doelen, dan ook geen subsidie. Hieruit volgt dat wij – op zorgvuldige wijze 

– het principe willen loslaten dat de gemeente voor 100% de huisvestingskosten voor 

organisaties subsidieert. 

 

Subsidies kunnen ook dienen als stimulans bij de opstart van activiteiten die bijdragen 

aan ons doel van samen dóen. Ze zijn dan per definitie tijdelijk. 
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Sport en vrije tijd 

Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden; 

samen bewegen is een uitstekende vorm van meedoen. Wij vinden dat de gemeente 

samen met de verenigingen een verantwoordelijkheid heeft om te bevorderen dat de 

sport- en vrijetijdsinfrastructuur in het dorp er goed bij ligt. Dat kan door verenigingen 

actief in woord en daad te ondersteunen en afspraken te maken over onderhoud en 

beheer. Wij onderschrijven het uitgangspunt van de Sportnota dat verenigingen op eigen 

benen moeten staan; nieuw af te sluiten contracten moeten aan de Sportnota voldoen. 

Wij beseffen ook dat de uitvoering van de Sportnota maatwerk is en gaan daar dus over 

in gesprek met de verenigingen die het aangaat. Indien blijkt dat een vereniging de 

overgang niet kan dragen, maken wij duidelijke afspraken waardoor dat binnen 

afzienbare termijn (uiterlijk 2020) wél mogelijk wordt. Om zelfstandig te kunnen worden, 

moeten verenigingen een gelijkwaardige uitgangssituatie hebben. 

 

Wat gaan we doen:  

• Garantstellingen voor leningen worden afgegeven onder voorwaarden: 

waarborgfonds staat ook garant, zekerheidsstelling ten behoeve van gemeente, 

reserveren voor (groot) onderhoud en vervanging, jaarlijkse rapportage aan 

gemeente.  

• Subsidies voor sportverenigingen worden ingezet in het kader van preventief 

gezondheidsbeleid.  

• Na drie jaar (in 2016) evalueren wij de inzet van extra middelen voor 

bewegingsonderwijs op scholen op effectiviteit.  

• Als inwoners van Leiderdorp met een voorstel komen voor bijvoorbeeld een 

trimbaan, dan denkt de gemeente daar actief in mee. 

 

Openbare ruimte, speelplaatsen, parken 

Net als veel Leiderdorpers vinden wij goed onderhoud van de openbare ruimte heel 

belangrijk. Het onderhoud moet, volgens afspraak, overal van voldoende kwaliteit zijn 

(kwaliteitsniveau B). Meedoen betekent dat inwoners de ruimte krijgen zelf het beheer te 

doen. Bij de uitvoering van het besluit over de speelplaatsen is goede communicatie een 

vereiste. Ook hier biedt de gemeente inwoners de ruimte voor eigen beheer, binnen de 

veiligheidsvoorschriften uit het attractiebesluit én binnen de vastgelegde financiële 

kaders. 

 

Wat gaan we doen:  

Samen met inwoners en organisaties willen we bekijken hoe we in de Houtkamp een plek 

voor gevarieerde evenementen (klein en soms groot) kunnen maken. Als inwoners van 

Leiderdorp met een voorstel komen voor bijvoorbeeld aanleg van een stroom- en 

watervoorziening, dan denkt de gemeente daar actief in mee.  

 

Woningbouw 

Wij zien alleen bouwmogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied (voorheen de ‘rode 

contour’). Polders en parken blijven groen. Wij zien dat er in Leiderdorp vooral behoefte 

bestaat aan passende woningen voor starters en ouderen. Doorstroming uit het segment 

sociale woningbouw vinden wij belangrijk en dus zetten wij in op bouwen voor het 

segment vlak boven de inkomensgrens voor sociale woningbouw.  
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Wat gaan we doen:  

• Leiderdorp laat het vereiste los om 30% sociale woningbouw (binnen de 

inkomensgrens) te realiseren. Dit is in lijn met regionale voorstellen.  

• Wij schaffen de welstandstoets en dus de welstandscommissie af.  

• Wij ontwikkelen gemeentelijk monumentenbeleid. 

• Het college zet zich maximaal in om de ROC-locatie bebouwd te krijgen met 

passende woningen voor starters, studenten en ouderen.  

• Het college zet zich samen met Rijnhart Wonen en de omwonenden in om 

Brittenstein zo snel mogelijk opnieuw bebouwd te krijgen.  

• Wij stimuleren het realistisch ombouwen van kantoorruimte tot woningbouw.  

• Wij zien de Driemaster-locatie als een ontwikkellocatie voor gemengde bebouwing 

voor starters en ouderen.  
 

Maatschappelijk vastgoed 

Ons algemene uitgangspunt bij het beleid voor maatschappelijk vastgoed is dat de 

gemeente zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte omgaat. Met andere woorden: 

wij streven ernaar om accommodaties vrij te spelen zodat de gemeente ze kan afstoten 

(wij denken op termijn aan het A4-informatiecentrum en de Touwbaan). 

Wij beschouwen de opzet van het sociaal-cultureel centrum De Sterrentuin als mislukt: 

het maatschappelijk rendement blijft ver achter bij de verwachtingen en het financieel 

rendement is niet goed. Beide zullen moeten verbeteren. Wij zetten in op een 

uitgewerkte nieuwe business case per 2016. Eventuele voorstellen in de business case 

ter verbetering van het rendement plaatsen wij op de investeringsagenda. 
 

Onderwijs(-huisvesting)  

We streven naar een breed aanbod van onderwijs in ons dorp passend bij de afnemende 

behoefte. Wij zetten in op een efficiënt gebruik van schoollokalen. Samenwerking tussen 

scholen op het gebied van huisvesting, ook tussen verschillende denominaties, is dus aan 

de orde. Pas als dat niet afdoende blijkt, is nieuwbouw bespreekbaar. Wij vinden dat 

schoolgebouwen meer functies kunnen hebben dan alleen onderwijs en wij zullen 

optimaal gebruik van schoolgebouwen (ten behoeve van cultuur, sport, speelplaatsen 

door samenwerking tussen onderwijs en Leiderdorpse organisaties) dan ook 

aanmoedigen. Ook dit past bij meedoen. De gemeente zet dit op de lokale educatieve 

agenda.  

 

Verkeer en vervoer 

Wij zijn het erover eens dat doorgaand verkeer om Leiderdorp heen geleid moet worden. 

Wij steunen daarom de ringstructuur uit het onderzoek Leidse Agglomeratie Bereikbaar 

(LAB071). Wij vinden dat die basisringstructuur eerst gerealiseerd en op effecten 

geëvalueerd moet worden alvorens wij over de aanvullende modules in LAB071 gaan 

meedenken. Wij streven naar een snelle en frequente busverbinding (hoogwaardig 

openbaar vervoer of gelijkwaardig) van Bospoort en de zorgboulevard naar Leiden 

Centraal. Wij zullen fietsverkeer stimuleren in woord en daad.  
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Wat gaan we doen: 

• Wij streven naar een percentage doorgaand verkeer1 op de Engelendaal van 7%. 

• Fietsers langs de Engelendaal krijgen met gelijke prioriteit groen licht (aanbod van 

rijdende fietsers wordt meegenomen in verkeerslichtcyclus). 

• Het college legt de gemeenteraad in 2014 een fietsbeleidsplan voor waarin onder 

andere aandacht is voor de aansluiting op het regionaal fietsnetwerk.  

• Het college zal met prioriteit aandacht geven aan aanleg van veilige schoolzones.  

 

Openbare orde en veiligheid  

Een veilige gemeente maken we samen. De gemeente heeft op het gebied van veiligheid 

een regierol en moet partijen bij elkaar brengen. De gemeente maakt in 2014 een nieuw 

integraal veiligheidsplan voor vier jaar. Wat onze inwoners kunnen bijdragen aan een 

veiliger dorp wordt daarin meegenomen; ook hier kan samen doen immers mooie 

resultaten opleveren. Burgernet is daar een mooi voorbeeld van. De uitvoeringsplannen 

worden eveneens ter bespreking voorgelegd aan de raad. Wij vinden het belangrijk dat 

jaarlijks het gevoerde veiligheidsbeleid wordt geëvalueerd in de raad: heeft het effect 

gehad? Welke bijstelling is nodig? Ook het belang van de brandweervrijwilligers wordt 

daarin meegenomen. 

 

Wat gaan we doen: 

• Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden effectiever op straat ingezet:  

we streven naar 75% van hun werktijd. Ook zal het college scherper moeten kiezen 

voor welke handhavingstaken ze worden ingezet. Pas als daarvan het effect duidelijk 

is geworden, vinden wij een discussie over capaciteitsuitbreiding aan de orde. 

• Het college zoekt in 2014 uit wat de (on-)mogelijkheden zijn van cameratoezicht in 

Leiderdorp en deelt dat met de gemeenteraad.  

• Het college spant zich maximaal in om de volle door de Politiewet gegarandeerde 

inzet van wijkagenten in Leiderdorp te krijgen.2 Dit moet blijken uit het regionaal 

beleidsplan van de politie dat in 2014 ter bespreking aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd alvorens het wordt vastgesteld. 

• Het college stelt in 2015 een duidelijk handvat op over hoe de gemeente de geldende 

privacyregels uitvoert (bijv. in basisadministraties, op de website, in het sociaal 

domein, inzagemogelijkheden, verwijdermogelijkheden) en bespreekt deze met de 

gemeenteraad. 
 

Randvoorwaarde: degelijk financieel beleid 

Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van deze plannen is een degelijk financieel 

beleid. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht. 

• Structurele lasten dekken we met structurele baten. Als dit uitgangspunt het nemen 

van pijnlijke maatregelen noodzakelijk maakt, dan gaan wij die niet uit de weg. 

                                                           

1 Daarbij rekenen wij verkeer mee dat van buiten Leiderdorp komt en de bestemming Bospoort heeft.  
2 Art. 38a Politiewet: ‘Er is ten minste één wijkagent werkzaam per 5 000 inwoners.’ 
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• Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk doorgezet op het beleidsterrein 

waarop het rijk bezuinigt.  

• Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, tegenvallers compenseren we 

binnen het begrotingshoofdstuk. Wij maken op dit algemene uitgangspunt drie 

uitzonderingen:  

1) gelet op de zwaarte van de decentralisatieoperaties blijft geld voor het sociaal 

domein, via een daarvoor in te stellen reserve, beschikbaar voor het sociaal 

domein. Wij evalueren na twee jaar (bij de begroting van 2017 e.v.) of dit 

nog nodig is en zo ja, hoe lang.  

2) in lijn met eerdere besluitvorming blijft geld voor het onderhoud van de 

openbare ruimte, via de reserve IBOR, daar voor beschikbaar. 

3) in lijn met eerdere besluitvorming worden mutaties in de algemene uitkering 

uit het Gemeentefonds verrekend met de behoedzaamheidsreserve.  

• Nieuw beleid financieren we door oud beleid in te ruilen.  

• Wij verhogen de lokale lasten (combinatie van onroerendezaakbelasting, 

afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten) in beginsel niet met meer dan 

de inflatiecorrectie3.  

 

Wat gaan we doen:  

• Het college legt de raad elk jaar bij de kadernota een aantal scenario’s voor met 

daarin een voorgestelde volgorde van bezuinigingen om het financieel 

meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden. 

• Het aantal ‘potjes’ in bestemmingsreserves wordt teruggebracht. Het principe moet 

zijn dat incidentele dekking, indien de raad dat nodig vindt, plaats kan vinden uit de 

algemene reserve.  

• Het college legt de raad een investeringsagenda voor met daarin een prioritering in 

welke volgorde geïnvesteerd zal worden indien er geld beschikbaar is. In die agenda 

wordt ook zichtbaar rekening gehouden met de structurele lasten die de investering 

mee zal brengen.   

• Het college maakt een doorzoekbare webversie van begroting en jaarrekening.  

  

Tot slot 

Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen dankzij intensief overleg tussen D66, VVD en 

CDA. Wij vertrouwen erop dat het akkoord de basis vormt voor een constructieve 

raadsperiode. Wij danken iedereen die aan dit akkoord heeft meegewerkt voor hun 

ondersteuning bij dit proces. Natuurlijk zijn wij ook inwoners en organisaties van 

Leiderdorp dankbaar voor hun inbreng en het gegeven vertrouwen. We willen dat 

vertrouwen waarmaken en daar gaan we mee aan de slag!  

 

                                                           

3 Indexering vindt plaats volgens de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau. 



Portefeuilleverdeling  

college burgemeester en wethouders Leiderdorp 2014-2018 

 

 

 

Wethouder CDA  

(3D) Jeugdzorg 

Jongerenbeleid 

Onderwijs 

Openbare ruimte 

Polders en Groene Hart (incl. Oude 

Rijnzone) 

Duurzaamheid en milieu 

Kunst en cultuur 

Water 

Afval  

Begraafplaats 

Wethouder D66 (1e loco) 

(3D) Wmo 

Financiën en bedrijfsvoering 

Sport 

Gezondheidszorg 

Communicatie en media 

Coördinatie subsidiebeleid 

Coördinatie Regiozaken 

Belastingen 

Nutsbedrijven 

Grondzaken 

Maatschappelijk vastgoed 

 

Wethouder VVD  

(3D) Sociale en economische zaken 

Coördinatie decentralisaties 

Verkeer en (openbaar) vervoer 

Ruimtelijke ordening 

W4/A4  

Volkshuisvesting en woningbouw 

Integratie- en asielbeleid 

Deregulering 

Monumentenbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester 

Bestuurlijke coördinatie 

Openbare orde en veiligheid 

Coördinatie handhaving 

Toekomstvisie Leiderdorp 2025 

Toerisme en recreatie 

Burgerzaken 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 29 april 2014 

Onderwerp:  Benoeming wethouders    

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van de raadsfracties van D66, de VVD en het CDA; 

gelet op het bepaalde in artikel 35 en 36 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Te benoemen tot wethouder: 

 

 de heer M.H. van der Eng 

 de heer J.J.F.M. Gardeniers 

 de heer C.J.M.W. Wassenaar 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoeming wethouders  Aan de raad.  

 

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Te benoemen tot wethouder: 
 

 de heer M.H. van der Eng 

 de heer J.J.F.M. Gardeniers 

 de heer C.J.M.W. Wassenaar 

 

 

 

1 Inleiding 

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet dienen wethouders door de gemeenteraad 

te worden benoemd. 

 

Voorgesteld wordt de volgende personen te benoemen als wethouder: 

• de heer M.H. van der Eng 

• de heer J.J.F.M. Gardeniers 

• de heer C.J.M.W. Wassenaar 

 

2 Beoogd effect 

Het waarborgen van bestuurlijke continuiteit. 

 
3 Argumenten 

De procedure is overeenkomstig artikel 35 en 36 van de Gemeentewet. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

*Z0007A725E
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Twee van de wethouders worden ieder aangesteld voor 1,0 fte, één wethouder wordt 

aangesteld voor 0,8 fte. 

Uitgaande van de loonkosten van 2014 betekent dit 265.000,- op jaarbasis. 

 

Het wachtgeld voor de twee vertrekkende wethouders bedraagt globaal, uitgaande van de 

loonkosten van 2014: 

 

       265.000,- : 2,8 = 95.000,- per fte 

       12 maanden, 80% =  76.000,- 

       26 maanden, 70% = 144.083 

                                         _______ 

                                         220.083 per fte x 2 = 440.166 

 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

De raadsfracties van D66, de VVD en het CDA 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 29 april 2014 

Onderwerp:  Onderzoek geloofsbrieven en 

benoeming raadsleden  

   

 

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad van 25 april 2014; 

gehoord de bevindingen van de commissie van onderzoek; 

 

overwegende, 

 dat, blijkens het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming 

van een lid van de raad van de gemeente, noodzakelijk geworden door het openvallen 

van twee plaatsen in dat orgaan; 

 dat, uit de geloofsbrieven van de heer van Boxsel en van de heer Stam blijkt dat zij 

verklaard hebben de benoeming aan te nemen; 

 dat het de raad niet bekend is dat de benoemden niet voldoen aan een van de vereisten 

bedoeld in artikel 10 van de Gemeentewet; 

 

gelet op het bepaalde in artikel V4 en V12 van de Kieswet; 

 

b e s l u i t: 

toe te laten als lid van de raad: 

 

 de heer J.A.M.  van Boxsel 
 

 de heer F.A. Stam       

*Z0007E69DA
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh   mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Griffie  Leiderdorp, 29 april 2014 

Onderwerp: Onderzoek geloofsbrieven en 

benoeming raadsleden 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het onderzoek van de geloofsbrieven laten uitvoeren door een commissie van drie 
personen, door de voorzitter uit de raad te benoemen; 
 

2. Toe te laten als lid van de raad: 
 

 de heer J.A.M.  van Boxsel 
 

 de heer F.A. Stam       
 

 

 

1 Inleiding 

Blijkens het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van de 

leden van de gemeenteraad, noodzakelijk geworden door het openvallen van twee 

plaatsen in de gemeenteraad, zijn  de volgende personen benoemd verklaard: 

 

 de heer J.A.M.  van Boxsel 
 

 de heer F.A. Stam 
 

 
De benoemd verklaarden hebben hun benoeming aangenomen. 

 

2 Beoogd effect 

De benoemde leden toe te laten als lid van de raad. 

 
3 Argumenten 

De procedure is overeenkomstig de bepalingen in de Kieswet. 

Teneinde tot toelating als lid van de raad te kunnen besluiten dienen de ingezonden 

geloofsbrieven te worden onderzocht door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen 

commissie van drie leden. De commissie benoemt uit haar midden een rapporteur die 

verslag uitbrengt van het onderzoek. 

*Z0007DDF95
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

De gemeenteraad van Leiderdorp, 

de griffier,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen: Geloofsbrieven ter inzage in de leeskamer  



            

Hugo Langenberg Angelique Beekhuizen  Olaf McDaniel Joyce van Reijn   Jan Suijkerbuijk  Tineke Meiners  Ino Cooijmans Bart Hoenen Willem Joosten 

                     

Laila Driessen, voorzitter

Tineke  Zantingh, griffier 

                     

                

Ria van Diepen Geert Schipaanboord Jeff Gardeniers Mirjam v/d Stelt  Bob Vastenhoud Jeannette Hofman Frauke Joester Ed Grootaarts Henri Verheggen Corine Hamer Michiel v/d Eng Joost Kuggeleijn   

Gemeenteraad Leiderdorp 2014-2018 

 

http://www.pvdaleiderdorp.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.spijkenisseaandemaas.nl/wp-content/uploads/2011/06/vvd-logo.jpg&imgrefurl=http://www.spijkenisseaandemaas.nl/open-brief-aan-bestuur-en-fractie-van-de-vvd-spijkenisse&h=1194&w=1024&sz=63&tbnid=J6qytZAHia-NtM:&tbnh=90&tbnw=77&prev=/search?q=logo+vvd&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+vvd&docid=Bi94YYHTK9jVRM&hl=nl&sa=X&ei=VUSVT6-5O8_s-gbX79S0BA&sqi=2&ved=0CFUQ9QEwBg&dur=1012
http://www.raadleiderdorp.nl/Raad/laila-driessen-jansen
http://leiderdorp.groenlinks.nl/
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 2014  Raadsbesluit  

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadsleden    

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel, nr.: Z/14/000964/1490; 

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

 

b e s l u i t: 

 

te benoemen tot burgerraadslid: 

 

 de heer B. Warmenhoven (D66) 

 mevrouw P. Bakker-Leenders (D66) 

 de heer T. Bresters (VVD) 

 de heer J. Hogenbirk (VVD) 

 de heer B. Reidsma (VVD) 

 de heer W. Moonen (VVD) 

 de heer A. Janssen (CDA) 

 de heer J. van Huut (CDA) 

 de heer R. Schmidt (PvdA) 

 de heer E. Majoie (PvdA) 

 de heer J. Reijken (PvdA) 

 de heer B. Hollands (PvdA) 

 de heer K. Koster (LPL) 

 de heer J. van der Hoogt (LPL) 

 

 

*Z0005B9C96
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadsleden  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid: 
 

 de heer B. Warmenhoven (D66) 

 mevrouw P. Bakker-Leenders (D66) 

 de heer T. Bresters (VVD) 

 de heer J. Hogenbirk (VVD) 

 de heer B. Reidsma (VVD) 

 de heer W. Moonen (VVD) 

 de heer A. Janssen (CDA) 

 de heer J. van Huut (CDA) 

 de heer R. Schmidt (PvdA) 

 de heer E. Majoie (PvdA) 

 de heer J. Reijken (PvdA) 

 de heer B. Hollands (PvdA) 

 de heer K. Koster (LPL) 

 de heer J. van der Hoogt (LPL) 

 
 

 

1 Inleiding 

 

D66 stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

 de heer B. Warmenhoven 

 mevrouw P. Bakker-Leenders 

 

De VVD stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

 de heer T. Bresters 

 de heer J. Hogenbirk 

 de heer B. Reidsma 

 de heer W. Moonen 

*Z0005B9C96
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Het CDA stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

 de heer A. Janssen 

 de heer J. van Huut 

 

De PvdA stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

 de heer R. Schmidt 

 de heer E. Majoie 

 de heer J. Reijken 

 de heer B. Hollands 

 

LPL stelt voor te benoemen tot burgerraadslid: 

 de heer K.Koster  

 de heer J. van der Hoogt 

 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de genoemde burgerraadsleden hebben de verschillende fracties 

burgerraadsleden om roulerend in te zetten voor het opiniërend 

beraad/commissievergaderingen. 

 
3 Argumenten 

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

benoemen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan het opiniërend beraad/commissievergaderingen ontvangen 

burgerraadsleden een vergoeding conform de Verordening geldelijke voorzieningen 

(burger)raadsleden en commissieleden 2011. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh   

 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulieren burgerraadsleden 
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 2014  Raadsbesluit  

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  nieuwe vergaderstructuur    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr; 

gezien het advies van de opiniërende raad van 22 april 

 

b e s l u i t: 

 

1. Een proef van een half jaar te nemen met een nieuwe vergaderstructuur. 

2. Een keuze te maken voor een vaste vergaderavond op donderdag (“debat op 

donderdag”) 

3. Als startdatum te kiezen voor 1 juni 

4. De griffie opdracht te geven een debattraining en een voorzitterstraining te organiseren 

5. De proef eind 2014 te evalueren 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z0008C9953
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  nieuwe vergaderstructuur  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Een proef van een half jaar te nemen met een nieuw e vergaderstructuur.  

2. Een keuze te maken voor een vaste vergaderavond op donderdag (“ debat op donderdag” ) 

3. Als startdatum te kiezen voor 1 juni 

4. De grif f ie opdracht te geven een debattraining en een voorzit terstraining te organiseren 

5. De proef eind 2014 te evalueren. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

D66 ervaart de huidige besluitvormingscylcus als belastend en naar binnen gekeerd 

en stelt voor een proef van een half jaar te doen met een ander systeem. Het 

voorstel staat hieronder verwoord. Het is de bedoeling werkenderwijs tot een 

optimale structuur te komen.  

1.b Voorgeschiedenis 

 Leiderdorp vergadert tot nu toe volgens het commissiestelsel. Als voorbereiding op 

de raadsvergadering vinden commissievergaderingen plaats. Er zijn drie 

commissies, de commissie Bestuur en Maatschappij, de commissie Ruimte en de 

commissie Regio. Daarnaast vindt maandelijks een presentatieavond plaats en 

worden sommige onderwerpen in werkgroepen voorbereid.  

 

2 Beoogd effect 

Het inrichten van een vergaderstructuur waarin: 

a. Er aan de voorkant goede inspraakmogelijkheden voor onze inwoners zijn. 

b. De doorlooptijd van vergaderstukken verkort is (sneller kunnen beslissen over 

spoedeisende en actuele zaken). 

c. Er een betere aansluiting is bij het besluitvormingsproces van gemeenschappelijke 

regelingen, zodat de raad daar – zonder het inrichten van speciale 

werkgroepen/commissies – invloed kan uitoefenen.  

*Z0002A7575
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d. Er een duidelijke afbakening is van de fase waarin informatie wordt verzameld en de 

fase waarin het politieke debat plaatsvindt, zodat geen dubbeling plaatsvindt. 

 

Concreet stelt D66 de volgende proef voor: 

 Eén politieke avond per week 

 Week 1: fractieavond   

 Week 2: 18.00 – 20.00 uur ontmoeting met maatschappelijk middenveld met een 

broodje, 20.00 uur raad, politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen 

die twee weken daarvoor in de opiniërende bijenkomst(en) aan de orde zijn 

geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties. 21.30 uur start 

opiniërende bijeenkomst(en). 

 Week 3: fractieavond 

 Week 4: 20.00 uur raad, politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen 

die twee weken daarvoor in de opiniërende bijeenkomst(en) aan de orde zijn 

geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties. Na elke 

besluitvormende raad volgt een opiniërend deel. 

 Enz. 

 Gelegenheid tot inspraak van burgers bij voorkeur in de opiniërende raad, zodat de 

inbreng meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces. Burgers kunnen in 

de opiniërende raad aan tafel zitten. 

 Daarnaast blijven de presentatie-avonden eens per maand op woensdag 

gehandhaafd. 

 

3 Argumenten 

a. Meer betrokkenheid van inwoners vooraan in het proces 

b. Duidelijk structuur, één vaste vergaderavond per week 

c. Eén vaste avond per week biedt duidelijkheid aan raadsleden en inwoners en geeft 

raadsleden de ruimte om de rest van de week te besteden aan activiteiten buiten het 

gemeentehuis. 

d. Frequentere besluitvorming 

e. Grotere betrokkenheid en breder draagvlak voor regionale onderwerpen door deze niet 

in een afzonderlijke commissie of werkgroep onder te brengen 

f.     Door de volgorde aan te houden eerst raad met besluitvorming hoeven raadsleden en 

de voorzitter niet de hele avond te blijven. Zij kunnen desgewenst na de raad naar 
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huis, waarna in het opiniërende deel andere voorzitters en eventueel burgerleden aan 

tafel kunnen plaatsnemen. 

g. Door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen opiniërend deel en 

besluitvormend deel met politieke discussie (de raad) voorkom je dubbelingen. 

h. Het is de bedoeling dat de (burger)raadsleden in het opiniërende deel niet alleen een 

vraag en antwoordspel met het college spelen, maar vooral ook elkaar bevragen om zo 

de scherp te krijgen waar de politieke discussiepunten in de raad zullen liggen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Burgerleden 

Fracties kunnen burgerleden voordragen voor benoeming en verplichten zich een burgerlid 

af te melden als hij of zij een half jaar niet actief aanwezig is geweest bij vergaderingen. 

In een opiniërend beraad hebben fracties twee zetels, burgerleden kunnen hier deel van 

uitmaken. Burgerleden kunnen op onderwerp aanschuiven en krijgen presentiegeld als zij 

aan tafel het woord voeren.  

 

Voorzitters 

De burgemeester zit de raadsvergaderingen voor (dit is een wettelijke verplichting). 

Raadsleden zitten het opiniërende deel voor. In verband met vervanging lijkt een aantal 

van vier voorzitters wenselijk. Fracties kunnen hiervoor voorstellen doen. 

 

Fractiespreekuur 

Het fractiespreekuur kan desgewenst een plaats krijgen voorafgaand aan de 

fractievergaderingen een maal per twee weken. 

 

Presidium/agendacommissie 

Eén keer per maand, voorafgaand aan een raadsvergadering, komt het presidium of een in 

te stellen agendacommissie bijeen voor het vaststellen van de agenda’s of stemt deze 

digitaal af. 

 

Gebruik interruptiemicrofoon 

Voor het gebruik van interruptiemicrofoons lijkt vooralsnog geen meerderheid te bestaan. 

Mogelijk kan dit later opnieuw in discussie komen.  
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    Spreektijden 

Om een efficiënt debat te bevorderen verdient het invoeren van spreektijden aanbeveling. 

Om iedereen voor te bereiden op de nieuwe manier van werken stelt D66 voor een 

debattraining te volgen en de voorzitters een aanvullende training aan te bieden. 

 

5 Communicatie en participatie 

Communicatie van het nieuwe vergadersysteem vindt plaats via GAH en internet. 

Aankondiging van vergaderingen en bijeenkomsten vinden net als nu plaats via GAH en 

het raadsinformatiesysteem. 

 

6 Kosten, baten en dekking 

Naar schatting blijven de kosten gelijk aan die van het huidige vergadersysteem. Mogelijk 

vindt een kostenstijging plaats bij de presentiegelden voor burgerleden. De griffie zal deze 

kosten gedurende de proef bijhouden, zodat dit element kan worden meegewogen bij de 

evaluatie. 

 

7 Evaluatie 

Voor het einde van 2014 vindt een evaluatie plaats van het nieuw voorgestelde 

vergadersysteem. De volgende doelen worden dan getoetst: 

- Is er sprake van meer en eerdere interactie met burgers. 

- Sluit het besluitvormingsproces beter aan bij dat van de gemeenschappelijke regelingen. 

- is de bespreking van onderwerpen binnen de beschikbare tijd haalbaar gebleken. 

- Zijn de dubbelingen in de discussie verleden tijd 

- is er sprake van een vermindering van de vergaderdruk (in tijd gemeten). 

 

 

 

De fractie van D66 

 

 

 

 

Corine Hamer 

fractievoorzitter 
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Bijlagen: vergaderschema ingericht naar activiteiten 

                   Er volgt nog een vergaderschema in de tijd uitgezet 
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 2014  Raadsbesluit  

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoeming plaatsvervangend 

voorzitters raad en (plv) 

voorzitters opiniërend 

beraad/raadscommissies 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel; 

gelet op het bepaalde in artikel 77 en 82 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

Te benoemen tot: 

 Eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad 

…………………………………………………….. 

 

 Tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad 

………………………………………………………. 

 

 Voorzitters van het opiniërend beraad/raadscommissies 

………………………………………………………………. 

 

 Plaatsvervangend voorzitters van het opiniërend beraad/raadscommissies 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

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

*Z0005C98E7
E* 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoeming plaatsvervangend 

voorzitters raad en (plv) 

voorzitters opiniërend 

beraad/raadscommissies 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Benoemen van een eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad; 
2. Benoemen van twee voorzitters voor het opiniërend beraad/raadscommissies; 
3. Benoemen van twee plaatsvervangend voorzitters voor het opiniërend 

beraad/raadscommissies. 
 

 

 

1 Inleiding 

Artikel 9 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester voorzitter is van de raad. In 

artikel 77 van diezelfde wet is geregeld dat bij afwezigheid van de burgemeester het 

langstzittende raadslid de voorzittersrol op zich neemt.  

De raad kan ook een ander raadslid met die rol belasten. Net als in de vorige raadsperiode 

is de vacature voor eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter opengesteld. De eerste 

plaatsvervangend voorzitter van de raad krijgt tevens de rol van voorzitter van het 

presidium/agendacommissie. Ook is hij/zij de vertegenwoordiger van de raad die het 

eerste aanspreekpunt voor de griffier is. 

Voor de vacature van plaatsvervangend voorzitter van de raad hebben zich 3 personen 

aangemeld: Jeannette Hofman, Willem Joosten, Hugo Langenberg. 

Deze kandidaten hebben zich in de opiniërende raad van 22 april jl. gepresenteerd. De 

raad stemt in de raadsvergadering van 12 mei wie eerste en wie tweede plaatsvervangend 

voorzitter wordt. 

 

Artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet regelt dat een raadslid voorzitter van een opiniërend 

beraad/raadscommissie is. Voor deze voorzittersrol hebben zich 2 personen aangemeld: 

Ed Grootaarts en Hugo Langenberg. 

 

Voor de plaatsvervangend voorzittersrol hebben zich 2 personen aangemeld:  

Ino Cooijmans en Jeannette Hofman. 

*Z0005C98E7
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2 Beoogd effect 

Het waarborgen van de voortgang van het democratisch proces. 

 
3 Argumenten 

Door het benoemen van voldoende (plaatsvervangend) voorzitters is er altijd iemand als 

voorzitter beschikbaar. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het is de bedoeling dat de (plaatsvervangend) voorzitters onderling hun vervanging 
regelen. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Alle kandidaten hebben zich in de opinierende raad van 22 april jl. gepresenteerd. De raad 

stemt in de raadsvergadering van 12 mei wie eerste en wie tweede plaatsvervangend 

voorzitter van de raad wordt en wie de (plaatsvervangend) voorzitters van het opiniërend 

beraad/raadscommissies worden. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen: geen 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 1 mei 2014 

Onderwerp:  Benoemen vertegenwoordigers 

in gemeenschappelijke 

regelingen 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

b e s l u i t: 

 

Conform bijlage 1 vertegenwoordigers van de gemeente Leiderdorp in gemeenschappelijke 

regelingen te benoemen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 mei 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 
 

*Z000718129
0* 
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Bijlage 1 Overzicht vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen (versie 24 april 2014) 
 

Gemeenschappelijke 
Regeling 

Dagelijks 
Bestuursleden 
 

Leden Algemeen 
Bestuur 

Plaatsvervangende 
leden 

Samenwerkingsorgaan 
Holland 
Rijnland (HR) 

 Wethouder 
 
J.A.M. van Boxsel 
 
B. Vastenhoud 

Wethouder 
 
G.P. Schipaanboord 
 
Mevr. J.M. Hofman-Züter 

Regionale Dienst 
Openbare 
Gezondheid (RDOG) 

 Wethouder Wethouder 
(Artikel 8 lid 1 van de 
Gemeenschappelijke 
Regeling van de Regionale 
Dienst Openbare 
Gezondheid stelt dat leden 
en plaatsvervangende leden 
van het Algemeen Bestuur lid 
van het college van 
Burgemeester en 

Wethouders moeten zijn) 
 

Gemeenschappelijke 
Regeling 
Vuilverwerking Leiden 
 

 Wethouder 
 
Mevr. F. Joester 

Wethouder 
 
E.J. Grootaarts 

Omgevingsdienst 
West-Holland (ODWH) 

 Wethouder 
 
1 Vacature 
Raadslid,  
Er zijn  
2 kandidaten: 
 
Mevr. F. Joester 
 
E.J. Grootaarts 
 

 
 
J.B.P.M. Suijkerbuijk 
 

Schadevergoedingsschap 
HSLZuid 
 

 Mevr. L.M. 
Driessen-Jansen 

E.J. Grootaarts 

Veiligheidsregio 
Hollands Midden (VRHM) 
 

 Mevr. L.M. 
Driessen-Jansen 

 

 Aandeelhouder   

N.V. Nuon Holding/Alliander 
 

M.H. van der Eng   

Oasen 
 

M.H. van der Eng   

Bank Nederlandse 
Gemeenten 
 

M.H. van der Eng   
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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 Ja, in ris 
140303 
ingekomen 
brieven 

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 ?  

10 mrt 2014 Boterhuispolder broedseizoen Het college vraagt advies aan de vogelwerkgroep 
over het gelijktrekken van data voor het 
broedseizoen op de diverse locaties in Leiderdorp. 
 

Wassenaar Raad 12 mei 2014  

10 mrt 2014 Beleidsplan hart voor de jeugd Het college neemt de suggestie van D66 om van 
een KHZ naar een prezocertificatie mee naar de 
regio. 
 

Wassenaar Raad 12 mei 2014  
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10 mrt 2014 Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2014 

Het college beantwoordt schriftelijk een vraag van 
D66 over het schrappen van artikel over reserves 
en subsidieontvangers. 
 

Wassenaar Raad 12 mei 2014 Ja, in ris 
140422 
ingekomen 
brieven 

10 mrt 2014 Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Leiderdorp 
2014 

Het college zegt toe daar waar deze verordening 
leidt tot beleidsuitwerking komt het college terug 
naar de raad. 
 

Driessen Raad 12 mei 2014  
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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 
 
Het college heeft de intentie deze uit te voeren 
140422 

 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 
 
Het actieplan gaat binnenkort naar de raad 

Maart 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/
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140422 

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3 1
e
 kwartaal 2014 Wassenaar  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Maat  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

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 
 

Ingetrokken (opiniërende raad 140422)  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 

- - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00
LAB071%20Ambitiedocument
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
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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17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat Ja 

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  
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7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

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 12 mei 2014 

  
 
 

1. Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag 2012-2013 Holland Rijnland, brief 
februari 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Begrotingscirculaire 2015-2018 van de Provincie Zuid-Holland d.d. 28 

februari 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
3. Invoering passend onderwijs en aansluiting op gemeentelijke 

onderwijstaken en de jeugdhulp, brief van het college d.d. 13 maart 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4. Nieuwe JOP Jongerenontmoetingsplaats, brief van het college d.d. 13 maart 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Rekenkamer Leiderdorp aanbieding rapport Regionaal Investeringsfonds 

(RIF) 
Behandelen in eerste opiniërende raad 

 
6. Grondprijzenbrief 2014, brief van college d.d. 25 maart 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

7. Algemeen controle en onderzoeksplan 2014, brief van college d.d. 26 maart 
2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. Aanvraag MAU WWBN Inkopmensdeel, brief van college d.d. 31 maart 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

9. Verlenen garantstelling LSV Alecto, brief van college d.d. 9 april 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
10. Managementrapportage Regiotaxi Holland Rijnland 2013 Jaaroverzicht 2013 

(incl. specificatie 4e kwartaal), d.d. april 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
11. Interbestuurlijke toezicht, brief van college d.d. 16 april 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

12. Verwacht saldo jaarrekening 2013, brief van  college d.d. 16 april 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
13. Servicepunt71 ontwerpbegroting 2015 d.d. 8 april 2014 

                 Agenderen voor (opinierende) raad/commissie aan de hand van oplegnotitie  
                 college 

 



 
 

14. Omgevingsdienst West-Holland ODWH ontwerpbegroting 2015 en het 
jaarverslag 2013 d.d. 17 april 2014 
Agenderen voor (opinierende) raad/commissie aan de hand van oplegnotitie 
college 

 
15. Veiligheidsregio Hollands Midden Ontwerp begroting 2015 d.d. 17 april 2015 

Agenderen voor (opinierende) raad/commissie aan de hand van oplegnotitie 
college 

 
16. RDOG Hollands Midden Ontwerp begroting 2015 d.d. 22 april 2014 

Agenderen voor (opinierende) raad/commissie aan de hand van oplegnotitie 
college 

  
17. 3D stand van zaken in het sociaal domein, brief van het college d.d. 16 april 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
18. Voetgangerstrap fietsbrug A4 reactie van Bewonersvereniging Holtlant, 

brief d.d. april 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
19. Uitgangspunten Kadernota 2015-2018, brief van het college d.d. 23 april 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
20. Brandweer Hollands Midden brief gemeente Leiderdorp en Oegstgeest 

inclusief bijlage, brief d.d. 17 april 2014 
Ter bespreking 

 
21. Toezegging van College inzake Matrixborden, brief van college d.d. 28 maart 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
22. Rekenkamer Leiderdorp Jaarverslag 2013 

Voor kennisgeving aannemen 
 

 

 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 
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