POLITIEKE AVOND 17 november 2014
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Hugo Langenberg

Technische vragen van te voren stellen via de mail

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen
bedenkingen (vvgb)
Om de herontwikkeling aan de Hoogmadeseweg 60A mogelijk te maken is het nodig af te
wijken van het bestemmingsplan. In dit voorstel is de vraag aan de raad hiermee in te
stemmen. Ter besluitvorming door de raad.
4. Notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
Doel van dit voorstel is het bieden van het beleidskader voor de uitvoering van de
tegenprestatie en de verordening vast te stellen. Ter besluitvorming door de raad.
5. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Doel van deze verordening is het vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering
wanneer de belanghebbende zich niet aan verplichtingen van de wet houdt. Ter
besluitvorming door de raad.
6. Re-integratieverordening Participatiewet
Doel van deze verordening is het vastleggen van de keuzes ten aanzien van o.a. de
ondersteuning, in te zetten voorzieningen, instrumenten en doelgroepen. Ter besluitvorming
door de raad.
7. Rondvraag
8. Sluiting

PAUZE

21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD 17 november 2014 AGENDA
Voorzitter : Laila Driessen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragenronde en mededelingen
4. Motie vreemd aan de orde van de dag
 Motie van GroenLinks over Veiligheid Tunnelbak A4
 Motie van de PvdA over verordeningen i.h.k. 3D

5. Aanbesteding accountant
De Controleverordening Leiderdorp 2013 schrijft voor dat de raad het programma van eisen,
de selectiecriteria en gunningscriteria en per gunningscriterium de weging vaststelt. In het
presidium van 17 oktober jl. is afgesproken dat de raad deze op voordracht van de werkgroep
FIN als hamerpunt vaststelt.
6. RDOG Ontwerpbegrotingswijzigingen
Concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2014-IV en I 2015-I.
NB de zienswijze dient uiterlijk 20 november as. bij de RDOG te zijn.
7. Actualisering Belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2015
Overeenkomstig de uitgangspunten van de programmabegroting 2015 dienen de
belastingverordeningen en de tarieven voor het belastingjaar 2015 te worden vastgesteld door
de raad.
 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 en
reinigingsrechten 2015
 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015
 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015
 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015
 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015
 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015
 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015
 Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015
8. Veiligheidshuis Hollands-Midden
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis
en de regionale financiering.
9. Beleidsplan Participatiewet
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en
bijstand (WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet
uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de
gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB.
10. Lijst van toezeggingen en moties
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de
Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is:
 Openbare orde en veiligheid - De burgemeester zegt toe na te gaan wat het vigerende
beleid t.a.v. drones is;
 Sportnota - In november komt het college met een plan van aanpak: 141030 brief in
RIS
 Bodembeheernota - GroenLinks pleit voor het aanscherpen van de regelgeving rond
baggeren en roept het college op hierover afspraken te maken met het
Hoogheemraadschap en het nog eens te bespreken met de Omgevingsdienst West
Holland en de inspreker uit de commissie Ruimte (16-06-2014).
11. 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 donderdag 13 november voor 12.00 uur).
12. Vaststellen besluitenlijst raad 27 oktober jl.
13. Sluiting

Leiderdorp, 4 november 2014
namens de voorzitter van het Politiek Forum,
mw. J.C. Zantingh, griffier
*De aanvangstijd is indicatief

MOTIE

Voorstel nummer: 4

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 17 november 2014

Onderwerp: Veiligheidsbeleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

De Raad,
Gelezen het voorgestelde beleidsplan,
Overwegende:
Het kleine, maar reële risico van een grote calamiteit gerelateerd aan het transport van
gevaarlijke stoffen over de A4 en de HSL door Leiderdorp,
Het grote aantal woningen, scholen, bedrijfsgebouwen, zorg- en recreatieve instellingen op
zeer korte afstand van deze verkeersroutes,
De reeds getoonde grote betrokkenheid, bij deze situatie, door de portefeuillehouder

Verzoekt de portefeuillehouder zich toe te leggen op de volgende zaken:
•
Met onverminderde inspanning speciale aandacht te blijven vragen bij Rijkswaterstaat en
andere externe bestuurlijke organen, voor bijzondere veiligheidssituatie in Leiderdorp
•
Aansluiting bij NL-Alert te promoten onder Leiderdorpers
•
Eén multidisciplinaire rampenoefening te organiseren in het gebied oude dorp/ oranjewijk,
waarbij als onderdeel een schoolontruiming
•
De raad eens per half jaar te informeren over de voortgang van bovenstaande acties
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
GroenLinks: Bob Vastenhoud

Motie 5
Agendapunt – 6 Verordening Jeugdhulp 2015
8 Verordening maatschappelijke ondersteuning

Onderwerp: Verordeningen i.k.v. 3D

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2014

Kennis genomen hebbende van de voorstellen voor de verordeningen voor Jeugdhulp 2015 en
Maatschappelijke Ondersteuning
Overwegende dat er een nieuwe situatie ontstaat in de wijze waarop en de mate waarin de Raad het
Collegebeleid t.a.v. de 3D onderwerpen vanaf 1 januari 2015 kan controleren
Van mening dat het noodzakelijk is om signalen uit te praktijk te kanaliseren in de richting van de
Raad om de controlerende taak t.a.v. de 3D onderwerpen effectief te kunnen uitvoeren
Tevens van mening dat de nu voorgestelde regelingen daarin in onvoldoende mate voorzien *)
Constaterende dat vele gemeenten voor dit doel gebruik maken van een Adviesraad Sociaal Domein,
waarin praktijksignalen voor alle 3D onderwerpen kunnen worden gebundeld, geanalyseerd en
gerapporteerd aan het College en de Gemeenteraad

Spreekt als zijn mening uit, dat instelling van een dergelijke Adviesraad Sociaal Domein waarin de
praktijksignalen over de effecten van de 3D operatie kunnen worden verzameld voor Leiderdorp
wenselijk is.

Verzoekt het College, op basis van de regelingen die reeds in andere gemeenten zijn ontworpen,
uiterlijk in januari 2015 een voorstel voor een dergelijke verordening aan de Raad voor te leggen **)
En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening
PvdA : Joyce van Reijn en Olaf McDaniel

*) o.a. artikel 21 van de ontwerp verordening Jeugdhulp en artikel 20 ontwerp verordening
maatschappelijke ondersteuning.
**) bij wijze van voorbeeld is als bijlage een ontwerp regeling toegevoegd die is gemaakt op
basis van de verordeningen uit o.a. Almere en Wormerland
Bijlage bij de motie:

Mogelijke tekst verordening Adviesraad Sociaal Domein
Leiderdorp. (bij motie PvdA)
(tekst is een combinatie van een aantal regelingen o.a. uit Almere
en Wormerland). De tekst is bedoeld als voorbeeld.
Artikel 1 Definities
Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Leiderdorp.
De gemeenteraad: de gemeenteraad van Leiderdorp
De gemeente:de gemeente Leiderdorp
Contactambtenaar: de ambtenaar die door het college is aangewezen om het
contact te onderhouden tussen college en adviesraad
Vrager: een persoon die een beroep kan doen op – en/of persoonlijk (als cliënt
zijnde) belang heeft bij de voorzieningen in het sociaal domein.
De secretaris: de secretaris van de adviesraad sociaal domein
Beleidsveld sociaal domein onderwerpen die gericht zijn op maatschappelijke
ontwikkeling van burgers in de gemeente Leiderdorp
Uitwerkingsdocument Adviesraad sociaal domein een document waarin het
college de samenstelling van de adviesraad, beleidsvelden en nadere afspraken
die niet in deze Verordening zijn voorzien zijn uitgewerkt
Artikel 2 Reikwijdte van de Regeling
Deze Regeling is van toepassing op de organisatie van de door de gemeenteraad
ingestelde Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 3 Taak adviesraad sociaal domein
De Adviesraad heeft tot taak het college en de gemeenteraad gevraagd en
ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving,
beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein,
te weten de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet
maatschappelijke ondersteuning nieuw (2015), de Wet werk en bijstand, de
Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet.
Artikel 4 Bevoegdheden
1. adviesrecht De Adviesraad Sociaal Domein is bevoegd gevraagd en
ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over
onderwerpen betreffende het sociaal domein;
a) De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over
klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele
cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde
regels en procedures. Evenmin heeft de Adviesraad Sociaal Domein
adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de
contracten t.b.v. de individuele voorzieningen;
b) Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein op een zodanig
tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke
invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de
financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om
advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits
tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de
adviesraad sociaal domein.

c) Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een
aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken
van dit advies.
d) De raad geeft binnen acht weken een schriftelijke reactie op een
aan de raad uitgebracht advies; zij zal alleen beargumenteerd afwijken van
het advies.
e) Als de termijnen zoals hierboven is beschreven in sub c, d en e niet
realistisch zijn vanwege de ontwikkelingen in de landelijke, Europese of
internationale wetgeving wordt in afwijking van deze termijnen zo spoedig
mogelijk informatie gegeven door het college en geeft de Adviesraad Sociaal
Domein zo spoedig mogelijk advies zoals bedoelt in dit artikel.
2. informatierecht
a) De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd
over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en
klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking
hebben op het beleid in het sociale domein.
b) De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college spontaan en op
verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken,
zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk
voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen
deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid,
de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college
en/of gemeenteraad op het beleidsterrein in het sociaal domein.
3. Andere bevoegdheden
De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid om voor een goede
invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken
van externe deskundigheid c.q. cursussen te volgen.
b) De Adviesraad Sociaal Domein kan werkgroepen per beleidsveld
instellen en/ of breed overleg per beleidsveld organiseren.
c) De Adviesraad Sociaal Domein in zijn geheel en elke vertegenwoordiger
apart zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar en raadpleging
van de achterban.
d) Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen worden
ondersteund door het gratis beschikbaarstelling van
vergaderaccommodatie.
a)

Artikel 5 Samenstelling adviesraad sociaal domein
1. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de gezamenlijke
vertegenwoordigers van cliënten en andere belanghebbenden en/of cliënten
zelf op het gebied van het sociaal domein.
2. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit leden, een secretaris en een
onafhankelijk voorzitter.
3. Per beleidsveld wordt door de Adviesraad Sociaal Domein, na
bekendmaking van de beschikbare vacature en na de wervingsprocedure, een
vertegenwoordiger voorgedragen namens de vragers, betrokken bij het
betreffende beleidsveld.
4. De Adviesraad Sociaal Domein draagt een secretaris voor.
5. De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in
een politieke partij in Leiderdorp evenmin bekleden zij enige functie bij een
organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan

de doelgroepen in het sociaal domein.
6. In het uitwerkingsdocument Adviesraad Sociaal Domein zal het college de
samenstelling van het aantal leden per beleidsveld en welk beleidsveld (?)
verder uitwerken.
Artikel 6 Voordracht, benoemingen en zittingsduur
1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad
benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met
eenzelfde periode worden verlengd.
2. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door de gemeenteraad
benoemd op basis van de voordracht conform de leden 2 en 3 van artikel 5.
3. Leden zijn, in de regel, inwoner van de gemeente Leiderdorp.
Artikel 7 De voorzitter
1. De voorzitter wordt voor vier jaar door de gemeenteraad benoemd op
voordracht en advies van de Adviesraad Sociaal Domein. De termijn kan met
maximaal vier jaar worden verlengd.
2. De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente.
Evenmin bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct
(commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de
gemeente.
3. De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en
belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Adviesraad Sociaal
Domein bij te wonen ten einde tijdens die vergadering gewenste informatie en
toelichting te verstrekken. De voorzitter vertegenwoordigt de Adviesraad in en
buiten rechte.
Artikel 8 De secretaris
De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de Adviesraad Sociaal
Domein waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de
Adviesraad Sociaal Domein, het samen met de voorzitter en de
contactambtenaar opstellen van de agenda, het opstellen van een besluiten- en
actielijst, het aanleveren van vergaderstukken.
Artikel 9 Ontslag
1. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.
2. Een lid of dat door de Adviesraad Sociaal Domein voorgedragen wordt voor
ontslag, kan door de gemeenteraad ontslagen worden indien het college de
motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de
voordragende partij.
Artikel 10 Openbaarheid
1. De vergaderingen en adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn
openbaar. De vergaderdata worden door het college op gebruikelijke wijze
bekend gemaakt.
2. Indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of indien de
voorzitter het nodig acht, zal de vergadering bestaan uit een openbaar en
een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte zal worden vergaderd,
indien blijkt dat bij (verdere) openbare beraadslagingen private of
openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen

worden geschaad.
Artikel 12 Spreekrecht
De voorzitter stelt vragers bij een openbare vergadering van de adviesraad
sociaal domein op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de
vergadering. Het woord voeren kan alleen over een punt dat op de agenda staat.
Artikel 13 Jaarverslag
Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad Sociaal Domein een verslag van de
werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het
college en de gemeenteraad.
Artikel 14 Vergoedingen
Het college regelt de vergoedingen voor de voorzitter en de leden op basis van
de daartoe geldende regelgeving
Artikel 15 Geheimhouding
Het college of de gemeenteraad kan geheimhouding opleggen omtrent
aangelegenheden, die zij aan de Adviesraad Sociaal Domein voorleggen. Deze
geheimhouding geldt totdat zij door het college of de gemeenteraad is
opgeheven.
Artikel 16 Geschillen betreffende deze Regeling
Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Verordening beslist het
college, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 17 Hardheidsclausule
In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord
de Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 18 Slotbepalingen
1. Het college maakt het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein
algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de
Verordening.
2. De adviesraad sociaal domein evalueert jaarlijks tezamen met het college
het functioneren van de adviesraad sociaal domein.
Artikel 20 Citeertitel
De Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Leiderdorp 2015’
Artikel 21 Inwerkingtreding van de Verordening
1. Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2015
2. De Verordening Regeling Wmo-raad vervalt.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Leiderdorp in de vergadering
van …..
Voorzitter,
Griffier,
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Agendapunt 5

Raadsbesluit

Afdeling:

Griffie

Leiderdorp,

Onderwerp:

Aanbesteding accountant

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van het presidium, nr. Z/007127/14576;

6 november 2014

*Z002E745FA
E*

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 2 van de
Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013;

b e s l u i t:

Vast te stellen het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per
gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole vanaf het
boekjaar 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Agendapunt 5

raadsvoorstel

Afdeling:

Griffie

Leiderdorp,

Onderwerp:

Aanbesteding accountant

Aan de raad.

Beslispunten

7 november 2014

*Z002E691A1
8*

1. Het vaststellen van het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en
per gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole
vanaf het boekjaar 2015.

1

Inleiding
In 2012 is bij de aanbesteding voor een nieuwe accountant gekozen voor een periode van
twee jaar (met de mogelijke verlening van twee maal een jaar) om het in 2014 mogelijk te
maken gezamenlijk te gaan aanbesteden met de andere SP71 gemeenten. Er is een
werkgroep geformeerd bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de gemeenten
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en SP71. De gemeente Zoeterwoude heeft in de
verkenningsfase aangegeven niet mee te willen doen. Vanuit Leiderdorp waren in deze
ambtelijke werkgroep de controller en de griffier vertegenwoordigd.
De werkgroep heeft de voor- en nadelen van een gezamenlijke aanbesteding
geïnventariseerd en uiteindelijk geadviseerd te kiezen voor een gezamenlijk traject.
Het voorstel van de ambtelijke werkgroep is besproken in de werkgroep Financiën uit de
raad. De werkgroep Financiën kon zich vinden in het ambtelijk advies. Vanuit de
werkgroep werden de raadsleden Cooijmans en Langenberg afgevaardigd in de
beoordelingscommissie. De heer Cooijmans heeft als voorzitter van de Financiële
werkgroep een terugkoppeling gegeven van de werkzaamheden. De Controleverordening
2013 gemeente Leiderdorp schrijft in artikel 2.3 voor dat de raad het programma van eisen,
de selectiecriteria, gunningscriteria en per gunningscriterium de weging voor de
aanbesteding van de accountantscontrole vaststelt. In het presidium van 13 oktober jl. is
afgesproken dit punt als hamerpunt af te handelen in de raad van 17 november 2014.
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Agendapunt 5

raadsvoorstel

2

Beoogd effect
Voldoen aan de Controleverordening gemeente Leiderdorp artikel 2, lid 3 die voorschrijft
dat de raad het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per
gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole vaststelt.

3

Argumenten
Als is voldaan aan de vereisten van de Controleverordening kan de
aanbestedingsprocedure worden voortgezet.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
De raad heeft de werkgroep Financiën uit de raad belast met de aanbesteding van de
accountant. Via de voorzitter van de werkgroep vindt in het presidium terugkoppeling
plaats. Via het RIS kunnen de raadsleden hier kennis van nemen.

5

Duurzaamheid
Is onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In de uitnodiging tot inschrijving
wordt aan de inschrijvers gevraagd hier aandacht aan te besteden.

6

Communicatie en participatie
Als aan het eind van het aanbestedingstraject de gunning heeft plaatsgevonden neemt de
raad een besluit over het aanstellen van een nieuwe accountant – naar verwachting in
maart 2015 - en communiceert hierover via de besluitenlijst in het raadsinformatiesysteem.

7

Kosten, baten en dekking
Het huidige budget voor de accountantscontrole ligt op 30.000,-. Voor de aanbesteding is
de plafondprijs hoger gesteld vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden in verband
met de 3 d’s.
Dekking kan plaatsvinden binnen het raadsbudget. In het presidium van 3 november jl. zijn
daarover afspraken gemaakt.

8

Evaluatie
Na aanstelling van de accountant zal het proces van gezamenlijk aanbesteden worden
geëvalueerd.

Pagina 3 van 3 Versie
Registratienr.: Z/14/007127/14576

Agendapunt 5

raadsvoorstel

Het presidium,
de voorzitter,

de griffier,

W.N.A. Joosten

mevr. J.C. Zantingh

1

Beleid, Maatschappij
(071) 5454846
sberk@leiderdorp.nl

RDOG Hollands Midden
De heer JMM de Gouw
Postbus 121
2300 AC LEIDEN

datum
kenmerk
bijlage
betreft

:
:
:
:

18 november 2014
Z/14/006557/12245
Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV en 2015 I

Geachte heer De Gouw,
Onlangs ontvingen wij van de RDOG ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV en 2015 I. U heeft
de gemeenteraad gevraagd om zijn zienswijze kenbaar te maken over deze twee
begrotingswijzingen. In de raadsvergadering van 17 november zijn de begrotingswijzigingen
aan de orde gesteld.
Met deze brief delen wij u mee dat de gemeenteraad van Leiderdorp instemt met
ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV en 2015 I.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u er op te attenderen dat wij nog een
alternatief scenario zien voor de verwerking van de frictiekosten die de reorganisatie van de
RDOG met zich meebrengt. We zien namelijk de mogelijkheid om alleen de frictiekosten van
de eerste twee jaar in de voorziening frictiekosten te storten. Het restbedrag kan vervolgens in
een (nieuwe) reserve voormalig personeel worden gestort. Op deze manier is het budget voor
het ‘worst case’ scenario geborgd én kan het Algemeen Bestuur, door de splitsing in een
voorziening en reserve, monitoren hoe het met de afloop van de frictiekosten gaat. We willen
u vragen dit voorstel voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de RDOG.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Leiderdorp,

mevrouw J.C. Zantingh
griffier

*Z0025FA24A9*

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
burgemeester
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30 oktober 2014
Ontwerpbegrotingswijzigingen RDOG 2014 IV en 2015 I

Geachte leden van de gemeenteraad,
Onlangs ontvingen wij van de RDOG Hollands Midden de ontwerpbegrotingswijziging 2014
IV en de ontwerpbegrotingswijziging 2015 I. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze
kenbaar te maken over deze twee begrotingswijzigingen.
De commentaren zullen door de RDOG worden verzameld en worden betrokken bij de
definitieve begrotingswijziging 2014 IV en 2015 I die aan het Algemeen Bestuur van de
RDOG ter besluitvorming op 10 december 2014 worden aangeboden.
Voor u ligt een ambtelijk voorbereide reactie op beide verzoeken.
Ontwerpbegrotingswijziging2014 IV
De begroting 2014 van de RDOG Hollands Midden is al een aantal keren aangepast, deze
aanpassingen waren administratief van aard en brachten geen verandering in het bedrag per
inwoner met zich mee. Om die reden zijn deze wijzigingen niet aan u voorgelegd.
De onderhavige wijziging heeft wel gevolgen voor het bedrag per inwoner. Het gaat hier om
een aanpassing van het bedrag per inwoner na de wijziging van de gemeenschappelijke
regelingen van de RDOG Hollands Midden en de Veiligheidsregio. U heeft in uw vergadering
van 12 mei 2014 ingestemd met de wijziging van beide gemeenschappelijke regelingen. Op
basis van deze wijziging wordt de bijdrage per inwoner voor de Geneeskundige Hulp bij
Ongelukken en Rampen niet meer via de Veiligheidsregio geïnd, maar door de RDOG
Hollands Midden. Daarnaast bevat deze wijziging een aanpassing van de beheerskosten
voor locaties van de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Midden-Holland, die verder geen
invloed heeft op de kosten voor de gemeenten in de subregio Zuid Holland Noord.
De wijziging in verband met de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen is
gemeentelijk gezien, budgettair neutraal. Wij adviseren u in te stemmen met deze
begrotingswijziging.
Ontwerpbegrotingswijziging 2015 I
Wij stellen u voor om in te stemmen met deze begrotingswijziging omdat het hier om voor de
gemeenten budgettair neutrale wijzigingen gaat of om wijzigingen die apart worden gedekt
door de deelnemende gemeenten.

*Z0025F7B4FD*

Ten eerste gaat het hier om een aanpassing van het bedrag per inwoner na de wijziging van
de gemeenschappelijke regelingen van de RDOG Hollands Midden en de Veiligheidsregio. U
heeft in uw vergadering van 12 mei 2014 ingestemd met de wijziging van beide
gemeenschappelijke regelingen. Op basis van deze wijziging wordt de bijdrage per inwoner
voor de Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampen niet meer via de Veiligheidsregio
geïnd, maar door de RDOG Hollands Midden. Deze aanpassing heeft ook al geleid tot een
wijziging van de begroting 2014 van de RDOG. Voor 2015 betekent dit een verhoging van
het bedrag per inwoner van € 2,43 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015. Dit is
gemeentelijk gezien een budgettair neutrale wijziging.
Ten tweede gaat het om het verwerken van de frictiekosten die de reorganisatie van de
RDOG met zich brengt. Deze reorganisatie betreft de harmonisatie tussen de beide
subregio’s Zuid Holland Noord en Midden Holland van de organisatie, de producten en de
administratieve procedures. De frictiekosten tot en met 2018 bedragen circa € 2,1 miljoen.
Dit bedrag zal bij het opstellen van het programmajaarverslag 2014 als voorziening worden
verwerkt. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de frictiekosten van de reorganisatie 2015
volledig ten laste te brengen van de exploitatie 2014. Hierdoor ontstaat er bij de jaarrekening
2014, ondanks het te verwachten positief resultaat van € 0,6 miljoen op de exploitatie, een
verwacht tekort van €1,45 miljoen. Dit verwachte tekort wordt bij het vaststellen van de
resultaatbestemming 2014 gedelgd uit de algemene reserve en de reserve aanvullende
diensten na harmonisering van deze reserves. Het voordeel van deze werkwijze is dat
gemeenten niet een schuld aan de RDOG GM in hun exploitatie hoeven op te nemen. We
gaan er vanuit dat deze frictiekosten binnen de begroting en de reserves van de RDOG
worden gedekt. Er is geen sprake van een wijziging van de PBI.
Er is nog een alternatief scenario voor de hierboven beschreven wijze waarop de RDOG HM
de frictiekosten van de reorganisatie wil verwerken. Dit kan middels de zienswijze onder de
aandacht van de RDOG worden gebracht. De frictiekosten van 2,1 miljoen is een ‘worst
case’ scenario. Het is zeer aannemelijk dat een aantal van de ex-werknemers eerder aan het
werk zal komen. Hierdoor zouden de uiteindelijke frictiekosten lager uitvallen, waardoor het
de voorkeur kan hebben om de frictiekosten van de eerste 2 jaar in de (nieuwe) voorziening
frictiekosten te storten en het restbedrag in een (nieuwe) reserve voormalig personeel. Op
deze manier is het budget voor de ‘worst case’ scenario geborgd. Het voordeel van deze
splitsing in een voorziening en reserve zou zijn dat het Algemeen Bestuur kan monitoren hoe
het met de afloop van de frictiekosten gaat. Bij een onttrekking aan een reserve moet ten
slotte het Algemeen Bestuur altijd akkoord gaan. Bij totale storting van de frictiekosten in een
voorziening is een akkoord van het Dagelijks Bestuur voldoende, waardoor het Algemeen
Bestuur niet langer het zicht op het verloop van de frictiekosten heeft. Zowel de voorziening
als de reserve kan een einddatum van 31 december 2018 meekrijgen waarna de afspraak
gemaakt kan worden dat voordelen uit deze voorziening/reserve teruggestort worden in de
Algemene Reserve.
Tot slot is de begroting gewijzigd omdat de baten en lasten voor het Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn verwerkt. De lasten bedragen € 2.976.000,00.
Dit wordt deels gefinancierd door de centrumgemeenten Leiden en Gouda en deels
gefinancierd door Opdrachtgeverschap Jeugd (Holland Rijnland) uit het budget jeugdhulp.
Aan u de vraag of u zich kan vinden in de bijgevoegde zienswijze, zodat deze als reactie
naar de RDOG kan worden verzonden.

*Z0025F7B4FD*
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19 september 2014

Geachte Raad,
Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2014 lV van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld
op basis van het, door het Algemeen Bestuur op 25 juni jongstleden genomen besluit ter zake van de
gewijzigde financiering van het programma Geneeskundige hulpverlening (lees: G-HOR~taken) en de
compensatie 5 % opslag beheerskosten JGZ-locaties subregio Midden Holland.

Het programma Veiligheid en zorg is aangepast aan de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (RDOG HM). Op basis hiervan wordt de bijdrage per inwoner hiervoor niet meer
geïnd door de VRHM maar door de RDOG HM. Op grond van het AB-besluit van 25 juni 2014 zijn
deze bijdragen reeds bij wijze van voorschot geïnd.
Door de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) per 1 januari 2014 wijzigt
niet alleen de financiering van de GHOR-taken, maar ook de naam van het programma Veiligheid en
zorg in Geneeskundige hulpverlening. Daarnaast is de begroting voor dit programma aangepast aan
de uitkomst van de Tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar 2014.

Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende
zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging
2014 lv kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken
besluitvorming op
bij de definitieve begrotingswijziging 2014 lV die aan het Algemeen Bestuur ter
mogelijk voor
zo
commentaar,
uw
u
mij
verzoek
ik
10 december 2014 zal worden aangeboden.
20 november 2014 schriftelijk te doen toekomen.
De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad.

et vriendelijke groet,
„›

„l.M.M. de Gouw
secretaris

ïç¿fr=.e›,;<›~f*`f

~:t2§ßL'_;é%š

van de
c.c. per e-mail: AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren
deelnemendegemeenten
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inleiding
Voor U ligt de ontwerpbegrotingsvvijziging 2015 l van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden.
ln deze begrotingswijziging zijn voor het programma Geneeskundige hulpverlening de financiële
consequenties opgenomen naar aanleiding van de instemming van de deelnemende gemeenten met de
wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen Veillgheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de
Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden RDOG HM).

Voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn de subsidieaanvragen voor het Advies- en Meldpunt
Huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) voor 2015 in deze begrotingswijziging verwerkt.

Ooit wordt voor het programma Openbare gezondheidszorg de delging van de langlopende vorderingen
op de deelnemende gemeenten uit de reserves Aanvullende diensten aangegeven. Deze langlopende
vorderingen staan tegenover de, in het programmajaarverslag 2014 op te nemen voorziening trictiekosten.
Daarnaast wordt de delging weergegeven van de te verwachten tekorten over de jaren 2015 tot en met
2018. Deze delging vindt in eerste instantie plaats uit (de overschrijding van het plafond van) de Algemene
reserve Hollands Midden en vervolgens uit (de overschrijding van) de reserve Aanvullende diensten
Hollands Midden.

J.C. Bernsen
directeur

„i.l'vl.M. de Gouw

algemeen directeur
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Beleidsbegroting
A/gemeen
Voor het programma Geneeskundige hulpverlening betekenen de wijzigingen van de gemeenschappelijke
regelingen VR!-llVlen RDOG HM een verhoging van de laetenkant op basis van de opgave van de VRHM,
waarbij rekening is gehouden met het Financieel kader Gemeenschappelijke regelingen 2015~2018, het
vervallen van de Dmzetbelastingplicht (BTW~plicht) en de korting op de Brede Doeluitkering
Veiligheidsregids (BDVR). De batenkant ie met het zelfde bedrag verhoogd. Wel vindt er een
verschuiving plaats van Bijdragen derden naar Gemeentelijke bijdragen (BPl).

Er is nog veel onduidelijkheid over de koetenverbijzondering van het AMHK, vandaar een geschatte
verdeling over een aantal kostensoorten is gehanteerd. De te verwachte kosten zijn gerelateerd aan de
eubsidieaanvragen. Na de Tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015 zal deze verdeling
worden aangepast en zo nodig ook aan de ontvangen eubeidiebesohikkingen ter zake.

De frictiekosten, voortkomend uit de regionalisering van het programme Openbare gezondheidszorg en de
reede afgesproken bezuinigingen van, voornamelijk de sector PZJ bedragen tot en met 2018 circa
ë 2,1 miljoen. Dit bedrag zal bij het opstellen van het programmajaarverelag 2014 als voorziening worden
verwerkt, waanegenoverlanglopende vorderingen op de deelnemende gemeenten zuilen worden
opgenomen. Deze langlopende vorderingen zullen in de komende jaren worden gedelgd door jaarlijkse
onttrekkingen aan de reserves Aanvullende diensten tot eenzelfde bedrag waarmee de feitelijke
friotlekoeten in het betreffende jaar aan de voorziening friotiekosten reorganisatie 2015 worden onttrokken..
Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2014 ingestemd met de verwerking van deze onttrekkingen in de
begrotingswijziging 2015 l. Daartoe is tevens een herzien overzicht (bestemmingejreserves in deze
begrotingswijziging opgenomen.
Aan de laetenkant is de onttrekking deels onder organisatiekosten opgenomen. Dit zal in de loop van 2015
naar aanleiding van de Tussentijdse resultaten eventueel worden gecorrigeerd. Tevens zal op 15 oktober
2015 het Algemeen Bestuur een besluit nemen om de te verwachten tekorten over de jaren 2015 tot en
met 2018 te delgen uit de Algemene reserve Hollands Midden en de reserve Aanvullende diensten
Hollands Midden gedurende deze periode.
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Raming van baten en lasten
Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma
Geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2015 kort weergegeven.
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Programma Openbare Gezondheidszorg

Per 1 januari 2015 wordt de RDOG HM gereorganiseerd. Dit betreft de GGD-sectoren en het concern. Daar
het merendeel van de kosten uit personeelskosten bestaat en het overgrote deel van het personeel een vast
dienstverband heeft, zullen er personele frictiekosten van afgerond ë 675.000,- in 2015 ontstaan. Daarnaast
ontstaan er materiële trictiekosten ad ë 50,000,~. De totale frictiekosten20t5 ad ë 721 .000,~ en de
frictiekosten in de daaropvolgende jaren kunnen niet uit de reguliere exploitatie worden bekostigd, derhalve
heeft het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 ingestemd met de delging daarvan door onttrekkingen aan de
reserves Aanvullende diensten.

Onderstaand is een toelichting bij de frictiekostenschatting aangegeven, zoals opgenomen in de
voortgangsrapportage bezuinigingen die besproken is in het AB RDOG HM op 25 juni 2014.
De schatting van de personele friotiekosten is een aflopend geschat percentage van de opbrengst van de
maatregelen met personele consequenties. Er van uitgaande dat door een actief mobiliteitsbeleid de
frictiekosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.
De schatting van de materiele frictiekosten hangt vooral samen met de kosten voor de verbouwing
Thorbeckelaan, de versnelde afschrijving van een eerdere verbouwing in dit pand en daar contracten niet
altijd op 1 januari 2015 ontbonden, dan wel aangepast kunnen worden.

Bedragen maal 6 1.000,Overzicht bezuinigíngsmaatregelen
Één directeur i.p.v. 1,6
Regionalisering sectormanagernent OBG en PZJ
Minder personeel Financiën en Facilitair
Minder personeel P0&C
Minder personeel PZJ
_

UZ! 2>

_

2015

FHUÉ)

_

(secretariaatfplanning/management)
Vervallen tijdelijke kwartiermakers PZJ

F

l"l"lUC`}U3)>

2016
-42
~170
-185
-110
-430

0

-113

-895

-1.050

2017
2018
-84
-84
-170
-170
-1185
-185
-110
-110
~430
-430
_

_

Totaal bezuinigingsmaatregelen

_

0
~170
-185
-'i 10
-430

Bijdrage aan schatting Frlctiekosten in %
Eendirecteur ipv. 1,6
Regionalisering sectormanagement OBG en PZJ
Mider personeel Financiën en Facilitair
Minder personeel PO&C
Minder personeel PZJ

c
75 %
75 %
75 %
75 %

60
60
60
60

(secretariaat/plenning/management)
schatting pereøneiefrieiiekøeien
Schatting materiële frictiekosten

erf

Totale schatting frictiekosten

721

0
%
%
%
%

sos

50
_

498

_

-243

-1.177

~1.222

0
%
%
%
%

ci
25 %
25 %
25 %
25 %

40
40
40
40

25

437
0

630

437

_

_

zes
0

285

De schatting voor de personele frictiekosten gaat voorbij aan een aantal nuances, te weten:
1) Voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, zijn de trictiekosten
vanaf die datum
nihil. Als deze medewerkers boventallig zouden worden, zijn de irictiekosten tot het
moment dat zij
de AUW-gerechtigde leeftijd bereiken 100% en verrichten zij geen of minder
activiteiten ten
behoeve van het concern en de GGD-sectoren.Intern geldt hiervoor een taakstelling voor
de
betreffende afdeling/ sector;
2) Voor tijdelijke krachten wiens contract niet wordt verlengd, geldt dat de
RDOG HM risicodrager is
voor de WW-kosten. Hoe deze uitvallen is sterk afhankelijk van de arbeidsrnarktpositie
van de
betreffende medewerkers;
3) Voor vaste medewerkers die boventallig worden, zijn de fricliekosten de
eerste twee jaar 100% en
daarna geldt het dat de RDOG HM risicodrager is voor de WW-kosten. ln de
rechtspositieregeling
van de RDOG HM is sprake van een toeslag op de WW-uitkering t.o.v. het
WW-maximumen
meestal ook van aanspraken op een vergoeding in de periode na afloop van de
WW~periode. Deze
frictiekosten kunnen lang doorlopen.
8
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Uitwerking delging frictiekosten
Voor de totale friotiekosten tot en met 2018 ad ë 2.073.000,- zal bij het programmajaarverslag 2014 een
voorziening worden gevormd. Tegenover deze voorziening worden langlopende vorderingen op de
deelnemende gemeenten opgenomen voor hetzelfde bedrag. De werkelijke frictiekoeten in deze jaren
worden ten laste van de voorziening gebracht. De delging van de langlopende vordering geschiedt door
jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves Aanvullende diensten.
De begrote jaarlijkse storting in de reserves Aanvullende diensten bedraagt ë 392.000,~. Dat betekent dat
ruim 5 jaarlijkse stortingen voldoende zijn om deze frioiiekosten op te vangen.
Op 15 oktober 2014 wordt het memo l-larrnonisatie reserves en voorziening en vorming voorziening
frictiekosten ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. ln dit memo is het voorstel opgenomen
om het geprognostioeerde resultaat 2014 te gebruiken voor het harmoniseren van de Algemene reserves en
de reserves aanvullende diensten naar een gelijk bedrag per inwoner voor beide subregids. Daarnaast om
de daarna ontstane onderschrijdingen van de bodems van deze geharmoniseerde reserves en
gedurende de periode 2015 tot en met
overschrijdingen van de plafonds van deze geharmoniseerde reserves
ook de te verwachte tekorten
kunnen
2018 niet te verrekenen met de deelnemende gemeenten. Hierdoor
opgevangen.
worden
over de jaren 2015 tot en met 2018 uit deze reserves
Een en ander is uitgewerkt in het overzicht (bestemrnings)reserves in de paragraaf Uiteenzetting/toelichting
financiële positie.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 20

Z/14/006130/11323

:«›:-_~«

\"›

<rv›«__«'f'_

h/

f

„»,

~

›

,

,

Begroting

=

_›~_››,/»„_«›~_>(_±›_<_--_§_

2015
na 1*
wijziging

:É-«

~«›«

f_w_:««i§,›
›„›<._›..i„f„„,__«,›__§s'.›s,~»;_ç;,1i2
wv

››„-M

._›,»>„
›„=\«,ff
;f:››_»-/W'af_;›g2„:.~M;,ï%,*<2ä›c
'_f-f.\_~if:

1

ging

V

V

0

`

na

_

U

0

Wijzigingen

ri.a.v.

n.a.v,deiging
frictiekosten en

et AMHKLL

1

V

0

_

in

>O

5.;

M

_<:›

(bedrag

0

is
>
_~«„_,;___~«„__@›,;i_<_,^_»>_«%~
4
m«:_»xii<§<4~<i<

*E

>~,«_

›

,

=f„~,f_~_~«»›§~!f;_>«
„:if<„››fy~.ii-»4-,i:»~':f%.«f§›,_›f
„;«>:»i

»,_«_§«

«~:z_f»_@;.

f,

:_:-.af

1353.

ic:

2
“W”

š

__

/f:,*ï1=,f{~»;'_f2›~4m1<›'~.«;~fí1
_` ›~_›'y„1

“EI

i

W
R:

`

›_-, .f
f.z,_›±»<§»›-___,-_

_

_,

sé*

_

><

O pe nbare Gezondheidszorg

programma

M
›§ff>›>f°'~
ff»›-='*:ifi::
›.«f««_„-/_ „„'=if<„:›
.im

_
_
_.
miv*
__
„
§=›§'^ß":`«“*<~,~_›“';/f›&ïšè§fg§f_:,___
ws ›rï=,„:›
<*;»„›„

_,

www

~f_›zf

1

~

ššT=›

'

Be-grotingswíjziging
<~
'“>›°ï"W'%°5§f/'ú'§7"5/*«ï'ïfi-W”
“
wiiff'-* MN

411*

Raming van baten en lasten
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Verplichte paragrafen
Algemeen
Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de
RDOG Hollands Midden. ln de, op 25 juni 2014 vastgestelde begroting 2015 is de actuele stand van zaken
opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

(Afdekking

)risico's

Voor (nieuwe) ršsico's wordt verwezen naar de op 10 december 2014 voorliggende Tussentijdse
rapportage eerste negen maanden 2014 en de vastgestelde begroting 2015.

Daarnaast wordt het volgende nieuwe risico opgenomen in deze begrotingswijziging:
Wet Markt en Overheid
Op 1 juli 2014 is, na een overgangsperiode van twee jaar de Wet Markt en overheid in werking getreden.
Op 25 juni 2014 is aan het Algemeen bestuur een memo ter zake voorgelegd, waarin wordt aangegeven
dat vanuit het standpunt van de RDOG HM de RDOG HM voldoet aan de vier gedragsregels van deze wet.
Daarbij bestaat een, overigens gering risico dat de Nederiandse Mededingingsautoriteit (NMa) ter zake van
het punt van kostendoorberekening van mening is dat het systeem van integrale kostprijsberekening voor
economische activiteiten, zoais gehanteerd door de RDOG HM niet een zuivere kostendoorberekening is,
zoals de genoemde Wet vereist. De overige drie gedragsregels van deze Wet zijn niet van toepassing voor
de (economische) activiteiten van de RDOG HM.
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Financiele
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RDOG Hollands Midden
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Veer een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar
begrotingswijziging
deze
in
positie'
financiële
“Uiteenzetting
(bestemmings)reservee in het onderdeel
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Financiële begrotingeuitgangepunten

en financiëie

parameters

De overige financiële begrotingsuitgangepunten en ¿nanciëte parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de oorepronkelijke begroting 2015 Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Uiteenzettingl toelichting

financiële positie

Financiëie positie
De onttrekkingen aan de reserves aanvuliende diensten ter zake de cielging van de frictiekosten in het
kader van de regionalisering per 'l januari 2015 hebben geringe gevolgen (lees verslechtering) voor de
financiëie positie van de RDOG HM als geheel, daar deze onttrekkingen de stortingen overtreffen met ë 0,3
miljoen. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 25 juni 2014 vastgestelde begroting
2015.
Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
Voor de beschrijving van de doelen van de (besiemmings)reeervee en voorzieningen wordt verwezen naar
de oorspronkelijke begroting 2015. ln deze begrotingswijziging 2015 l, welke op 10 december 2014 ter
vaetsteiling zal worden aangeboden is een geheel herzien overzicht reeervee worden opgenomen i.v.m. de
delging van de friotiekosten reorganisatie per 1 januari 2015 en delging te verwachten tekorten over de
jaren 2015 trot en met 2018.

Het overleg over de omvang van de over te heveien reserves GHOR is overigens nog niet afgerond.
Verwerking hiervan zat in een voigende begrotingswijziging 2014 of 2015 worden meegenomen.
De stortingen en onttrekkingen reserves aanvuliencie diensten ter zake van ontvangen beschikkingen en
overeenkomsten tot en met het eerste negen maanden 2014 zuilen in een overzicht bij de administratieve
begrotingswijziging2014 V worden opgenomen, welke eveneens op 10 december 2014 aan het Algemeen
Bestuur ter vaeteteliing zal worden aangeboden.
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Aan de lbesteinmingslreserves wordt geen rente toegevoegd

-

5

=

ë 171.000,-.

invulling bezuinigingen 2014/ 2018 i.v.m. bereiken bodem Algemene

bodem reserve Aanvullende diensten met ë 842.000,- minus E 671.000,-

inclusief (een deel van) het te verwachte tekoit, zoals vermeld in de Voortgangsnotitie

reserve;
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De stand per 31-12-2013 van de (bestemmlngslreserves is bepaald op basis van het programmaiaanferslag 2013 van de RDOG HM
2014
2014
en
2014
ll
lll.
l,
van
de
De
begrotingswiiziglngen
en
basis
bepaald
op
zijn
2014
ontirekkingen
en
stortingen
2013. De
bepaald op basis van de begroting 2015. De ontlrekkingen 2015 en volgende iarenzijn gebaseerd op het “Voorstel proces begrotingswijziging 2015 l i.v.in.
verwerking frictiekeslen reorganisatie RDOG HM per 1 ianuari2015', zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 en de Voortgangsnotitie invullin 9
bezuinigingen 20141'2018.
De samenvoeging van de reserves van beide subregids per 1 januari 2017 in het kader van de regionalisering per 2015 is in bovenstaand overzicht verwerkt waarbi 1
vooralsnog uitgegaan is van een één ooeensamenvoeging van zowel de Algemene reserves als de reserves Aanvullende diensten;
1) ln het voorstel tot afwikkeling van een te verwaol"iten overschrijding van de plafonds van de (besten'imings)reserves MH en ZHN op basis van het werkelijke
resultaat 2014, zoals dat bij de vaststelling van het programmajaarverslag 2014 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd zal ook rekening worden
e o en zoa s aangegeven in de meest recente Voortgangsnotitie invulling bezuinigingen 2014/ 2018, welke op
di
niii<ri.i
idiii'
na
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Gemeentelijke

bijdrage: Pregramma Geneeskundige

hulpverlening

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Geneeskundige hulpverlening
door
instemming van de deelnemende gemeenten met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
VRHM en RDCG HM ingang van 2014 deor de RDOG HM geïnd.
Onderstaand zijn de bijdragen voor 2015 weergegeven;
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Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare Gezondheidszorg
De gemeentelijke bijdragen voor het programma Openbare gezondheidezørg zijn door de
begrotingswijziging 2015 l RDOG Hellands Midden niet gewiizigd.
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De uitsplitelng van de langlopende vorderingen op de deelnemende gemeenten op grond van de te
vormen voorziening frictiekoeten ad ê 2.072.750,- is als volgt:
Gemeente

Alphen aan clenRijn

Aantal inwoners

Vordering per gemeente
287. 690

106.685

88.495

Bodegraven-Reeuwijk

32.a17

Gouda

70.904

191.202

Hillegom

20.868

56.273

Kaag en Braessem

25.715

69.344

Karvviiir

62.688

169.046

Krimpenerwaard
Leiden

53.810

145.106

Leiderdorp
Lisse

3

323.056

119.800

7

72.116

26.743
22.393

3

eoeee

Nieuwkoop

27.082

73.030

Noordwijk

25.671

69.225

Noordwijkerhout

15.740

42.455

Oegstgeest

23.153

62.435

Teylingen

35.800

96.539

Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude

24.658

66.493

25.217

68.001

8.122

21.902

Zuidplae
Totaal

40.779

109.966
2.072.750

768.645
op de deelnemende gemeenten zal worden
vordering
deze
dat
verwacht
niet
Er wordt overigens

verhaald.

17

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 20

Z/14/006130/11323

Vaststeliing
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19 september 2014

Geachte Raad,
Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2015 I van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld
op basis van het, door het Algemeen Bestuur op 25 juni jongstleden genomen besluit ter zake van de
gewijzigde financiering van het programma Geneeskundige hulpverlening (lees: GHOR-taken) en voor
het programma Openbare gezondheidszorg ter zake van de delging van de frictiekosten reorganisatie
per 1 januari 2015 uit de reserves aanvullende diensten en het te ven/vachten tekort 2015 uit de
algemene reserve. Tevens zijn voor dit laatst genoemde programma de baten en lasten voor het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op basis van de
subsidieaanvragen 2015 opgenomen.

Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende
zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2015 I
kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de
definitieve begrotingswijziging 2015 I die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op
10 december 2014 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor
20 november 2014 schriftelijk te doen toekomen.
De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad.

Met vriendelijke groet,
*

M

V

i

.M.M. de Gouw
secretaris

'*”'"”`””*

i
`

“nv

H0l.landS Midden

Monmtmmcirs¿ionm

fe

šmšä

c.c. per e-mail: AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de
deelnemende gemeenten

I

_

Midden

De RDOG Hollands

de GGD Hollands

Midden bestaat uit
Postadres

Midden,

de RAD Hollands Midden

en

het GHOR-bureau Hollands Midden
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Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging
Hollands Midden.

2014 lV van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Het programma Veiligheid en zorg is aangepast aan de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM). Op basis hiervan wordt de bijdrage per inwoner hiervoor niet meer geïnd door de
VRHM maar door de RDOG HM. Op grond van het AB-besluit van 25 juni 2014 zijn deze bijdragen reeds
bij wijze van voorschot geïnd.
Door de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) per 1 januari 2014 wijzigt niet
alleen de financiering van de GHOR-taken, maar ook de naam van het programma Veiligheid en zorg in
Geneeskundige hulpverlening. Daarnaast is de begroting voor dit programma aangepast aan de uitkomst
van de Tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar 2014.

Het programma Ambulancezorg

is niet gewijzigd ten opzichte van de begrotingswijziging 2014 lll.

Het programma Openbare gezondheidszorg is aangepast naar aanleiding van de harmonisatie
huisvestingskosten JGZ-locaties in de subregio Midden Holland. Hierdoor wordt de BPI verlaagd, waar
tegenover een opslag van 5 % van de door te berekenen huisvestingskosten staat.

J.C. Bernsen
directeur

J.M.M. de Gouw
algemeen directeur
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Beleidsbegroting
A/gemeen
Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni 2014 de volgende besluiten voor het jaar 2014 genomen:

De door de VRHM aan te geven in rekening te brengen totale BPI 2014 voor GHOR-taken, bij wijze van
voorschot na 25 juni 2014 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten en dit te verwerken in de
begrotingswijziging 2014 lll en 2015 l. Daar afstemming met de VRHM over deze wijziging eerst plaats
heeft gevonden in september 2014, wordt deze wijziging weergegeven in de begrotingswijziging 2014 IV.
Het overleg over de omvang van de over te hevelen reserves GHOR is overigens nog niet afgerond
Verwerking hiervan zal in een volgende begrotingswijziging worden meegenomen.
Daar de Tussentijdse rapportage over hert eerste halfjaar 2014 reeds rekening hield met de gewijzigde
¿nanciering van de GHOR-taken zijn de uitkomsten daarvan eerst in deze begrotingswijziging verwerkt.
De huisvestingskosten JGZ-locaties MH, inclusief 5 % opslag voor beheerskosten bij wijze van voorschot
na 25 juni 2014 in rekening te brengen bij de MH-gemeenten en de 5 % beheerskosten eerst na
vaststelling van de begrotingswijziging 2014 lll te restitueren aan de MH-gemeenten. Uit praktische
overwegingen is deze wijziging van de Bijdrage per inwoner (BPI) voor de deelnemende gemeenten in de
subregio meegenomen in begrotingswijziging 2014 lV.

Bovenstaande besluiten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging 2014 IV.
De wijziging van de financiering GHOR zal tevens in de begrotingswijziging 2015 l worden verwerkt.
De wijziging van de 5 % opslag op de huisvestingskosten JGZ-locaties is in het kader van de harmonisatie
reeds in de vastgestelde begroting 2015 verwerkt.
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Raming van baten en lasten
Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma
Geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2014 kort weergegeven.
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Raming van baten en lasten
Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare
Gezondheidszorg voor het jaar 2014 kort weergegeven.
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Voor een speci¿catie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf
Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves
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Verplichte paragrafen
Algemeen

Onderde verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de
RDOG Hollands Midden.ln de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken
wordt verwezen.
opgenomen, waarnaarkortheidshalve

(Afdekking )risico's
Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 10 december2014 voorliggende Tussentijdse
rapportage eerste negen maanden 2014 en de vast te stellen begrotingswijziging 2015 l.

10
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Financiele begroting
RDOG Hollands Midden

Financiële begroting
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Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht
(bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting
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Financiële

begrotingsuitgangspunten

en financiële

parameters

De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting 2014. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Uiteenzettingl toelichting

¿nanciële

positie

Financiële positie
De onttrekkingen en stortingen reserves aanvullende diensten hebben geringe gevolgen voor de financiële
positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni
2013 vastgestelde begroting 2014.
Stand en verloop van de resen/es
en voorzieningen
Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar
de oorspronkelijke begroting 2014. Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt
verwezen naar de, op 25 juni 2014 door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2015. Daarnaast zal
in de begrotingswijziging 2015 l, welke op 10 december 2014 ter vaststelling zal worden aangeboden een
geheel herzien overzicht reserves worden opgenomen i.v.m. de delging van de frictiekosten reorganisatie
per 1 januari 2015 en ter delging van te verwachten tekorten 2015 tot en met 2018.
De stortingen en onttrekkingen reserves aanvullende diensten ter zake van ontvangen beschikkingen en
overeenkomsten tot en met het eerste negen maanden 2014 zullen in een overzicht bij de administratieve
begrotingswijziging 2014 V worden opgenomen, welke eveneens op 10 december aan het Algemeen
Bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden.
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bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg

Gemeentelijke

De gemeentelijke bijdragen voor het programma Geneeskundige hulpverlening wordt door de
instemming van de deelnemende gemeenten met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
VRHM en RDOG Hollands Midden ingang van 2014 door de RDOG Hollands Midden geïnd.
Onderstaand volgt de verdeling daarvan over de deelnemende gemeenten.
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De gemeentelijke bijdragen voor het programma Openbare gezondheidszorg zijn door de
begrotingswijziging 2014 lV RDOG Hollands Midden alleen voor de Midden Hollandgemeenten
gewijzigd i.vm het afzonderlijk in rekening brengen van de opslag van 5 % voor beheerskosten JGZlocaties. Onderstaand volgt de verdeling daarvan over de deelnemende MH-gemeenten. Hieruit volgt
een restitutie van deze opslag op de Bijdrage per inwoner.
De BPI voor beide subregio's is overigens niet gewijzigd door de begrotingswijzigingen 2014 ll en
2014 lll.
Gemeentelijke

bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg
li

gemeente

Totale bijdrage na
begrotingswijziging
20'l4lV
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Vaststelling

VOLGT
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Pagina 1 van 7 Versie
Registratienr.: Z/14/006946/13272

2014

Nr.1

Agendapunt 7

Raadsbesluit

Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening +
tarieventabel afvalstoffenheffing,
reinigingsrecht en aanpassing
tarieven 2015

*Z0028C5346
5*

De raad der gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het Politiek Forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de
Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2015

Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a. een afvalstoffenheffing;
b. reinigingsrechten.

Pagina 2 van 7 Versie
Registratienr.: Z/14/006946/13272

2014

Nr.1

Agendapunt 7

Raadsbesluit

Artikel 2

Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.

bedrijfsafval: andere afvalstoffen dan huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 15.33 van
de Wet milieubeheer, met uitzondering van grof bedrijfsafval;

b.

grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van
bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek
worden ingezameld.

c.

“gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.
Hoofdstuk II. AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3

Aard van de belasting en belastbaar feit
1.

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2.

De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende
Tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik
van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 4

Belastingplicht
De belasting wordt geheven van diegene die in de gemeente naar de omstandigheden
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik
maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
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Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief
De afvalstoffenheffing wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in
hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende Tarieventabel.
Artikel 6

Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7

Wijze van heffing
De afvalstoffenheffing wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.

De afvalstoffenheffing is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit
later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de
afvalstoffenheffing verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang
van de belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op
ontheffing voor zoveel nog volle kalendermaanden die na het einde van de
belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven.

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing, indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

5.

Indien in de loop van het belastingjaar het aantal feitelijke gebruikers van het perceel
wijzigt en daardoor vanaf 1 januari daarop volgend een lager tarief van toepassing is,
bestaat aanspraak op ontheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat na deze
wijziging in het belastingtijdvak overblijft.
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Artikel 9

Termijnen van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
afvalstoffenheffing worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.

2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de daartoe door de
belastingplichtige aangewezen bankrekening kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

In afwijking van het tweede lid geldt dat in geval het totaalbedrag van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan minder is dan € 50,00, en zolang de verschuldigde bedragen door
middel van automatische betalingsincasso van de daartoe door de belastingplichtige
aangewezen bankrekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen betaald
moeten worden in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van
de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld
en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

4.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.
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Hoofdstuk III. REININGINGSRECHTEN

Artikel 10

Belastbaar feit
Onder de naam reinigingsrechten worden rechten geheven voor zowel de periodieke
inzameling van bedrijfsafval als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud
zijn.
Artikel 11

Belastingplicht
De reinigingsrechten worden geheven van diegene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve
van wie de dienst wordt verricht of van diegene die van de gemeentebezittingen, werken of
inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 12

Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.

De reinigingsrechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in
hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de reinigingsrechten wordt een gedeelte van een in de
Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 13

Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 14
Wijze van heffing
De reinigingsrechten worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per
belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
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Artikel 15

Ontstaan van de belastingschuld en de heffing van rechten naar tijdsgelang
1.

De reinigingsrechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit
later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de
reinigingsrechten verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang
van de belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde
reinigingsrechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.

4.

Het tweede en derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
Artikel 16

Termijnen van betaling
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
reinigingsrechten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet
is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Hoofdstuk IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17

Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.
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Artikel 18
Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.
Artikel 19

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2014” van
16 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde
datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw J.C. Zantingh

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

Postregistratienummer
Bijlage
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage
Onderwerp
Naam auteur

: Z/14/006946/13283
:1
: Z/14/006946
: Tarieventabel afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht 2015
: Eugene t Hart

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en de invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015
Rubriek

Omschrijving

Euro

HOOFDSTUK 1: MAATSTAVEN EN TARIEVEN
AFVALSTOFFENHEFFING
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

De belasting bedraagt per perceel per jaar
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door één persoon
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door twee personen
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door meer dan twee personen

207,97;

272,98;

291,36.

HOOFDSTUK 2: MAATSTAVEN EN TARIEVEN
REINIGINGSRECHTEN
2.1
2.1.1
2.2

Het recht bedraagt voor:
het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid per
jaar per bedrijfspand
351,65.
Het tarief als bedoeld in rubriek 2.1.1 wordt vermeerderd met omzetbelasting.

Behorende bij het raadsbesluit van 8 december 2014, nr. Z/14/006946/13272.
De griffier,

J.C. Zantingh

*Z0028CE7D79*
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening
hondenbelasting en aanpassing
tarieven 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;

*Z0028D9E29
B*

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering
van hondenbelasting 2015

Artikel 1

Belastbaar feit
Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het
houden van een hond binnen de gemeente.
Artikel 2
Belastingplicht
1.

Belastingplichtig is de houder van een hond.

2.

Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich
heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

3.

Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het
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houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3
Vrijstellingen
1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of
ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend
zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan,
welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het
Besluit houders van dieren.
2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;
b. die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een
gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;
c. die verblijven in een hondenasiel;
d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een
inrichting
e. als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
f.

die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond
worden

g. gehouden;
h. die door politieambtenaren worden gebezigd bij de uitoefening van hun dienst, mits
i.

hiervoor een certificaat als afgericht politiehond kan worden overgelegd;

j.

die in opleiding zijn voor personen genoemd onder a en b.

Artikel 4

Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
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Artikel 5

Belastingtarief
1.

2.

De belasting bedraagt per belastingjaar:
a.

voor een eerste hond

€ 85,58

b.

voor een tweede hond

€ 150,76

c.

voor iedere hond boven het aantal van twee

€ 217,75

In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden,
gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch
gebied in Nederland, € 511,85 per kennel per jaar.

3.

Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de
verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat
dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.
Artikel 6

Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7

Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8

Aangifte
1.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak ontstaat dan wel het aantal
honden dat voor de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de
belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is
ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij het college van
burgemeester en wethouders verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van
aangifte.

2.

De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingtijdvak is
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uitgenodigd tot het doen van aangifte of wie niet binnen zes maanden na afloop van het
belastingtijdvak een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop
van die zes maanden bij de heffingsambtenaar een verzoek in te dienen om te worden
uitgenodigd tot het doen van aangifte.
Artikel 9

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog
volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in
dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het
aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.

Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.

5.

Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen hondenbelasting aangemerkt als een
belastingaanslag.
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Artikel 10

Termijnen van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag
worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de daartoe door de
belastingplichtige aangewezen bank – of girorekening kunnen worden afgeschreven,
dat de aanslagen betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.

3.

In afwijking van het tweede lid geldt, dat in geval het totaalbedrag van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het
bedrag daarvan, minder is dan € 50,00 en zolang de verschuldigde bedragen door
middel van automatische betalingsincasso van de daartoe door de belastingplichtige
aangewezen bank- of girorekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
betaald moeten worden in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

4.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de hondenbelasting.
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Artikel 12
Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.
Artikel 13

Inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening Hondenbelasting 2014” van 16 december 2013, wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Hondenbelasting 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening
lijkbezorgingsrechten +

*Z0028DE7CD
3*

tarieventabel en aanpassing
tarieven 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de
Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.

begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg, met
inbegrip van het bijzondere gedeelte van de begraafplaats in gebruik bij de roomskatholieke gemeenschap;

b.

eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot :
-

het doen begraven en begraven houden van lijken of overblijfselen daarvan;

-

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
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het doen verstrooien van as;

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid
wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d.

asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

e.

urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

f.

columbarium: een muur, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het
bijzetten en bijgezet houden van asbussen en urnen;

g.

dag: periode van 0.00 tot 24.00 uur of een gedeelte daarvan.

Artikel 2

Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats
en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats.
Artikel 3

Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de
dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik
maakt.
Artikel 4

Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor:
a.

het lichten van een lijk, overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

b.

het begraven van doodgeboren kinderen of van kinderen minder dan 1 jaar oud die met
de overleden moeder in een kist worden begraven;

c.

een graf dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders als een
oorlogsgraf.
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Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij
deze verordening behorende Tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6

Belastingjaar
1.

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan
het kalenderjaar.

2.

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de Tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7

Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving
waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks
verschuldigde rechten
1.

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2.1 en 4.3 van de Tarieventabel zijn
verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten
bedoeld in hoofdstuk 4.2.1 van de Tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
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Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak
op ontheffing voor de rechten bedoeld in 4.2.1 van de Tarieventabel voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9

Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.2.1. en 4.3. van de Tarieventabel zijn
verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de
bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 10

Termijnen van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten
worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11

Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.
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Artikel 13

Verzending van de kennisgeving
Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking
van de kennisgeving, ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de met
de invordering van gemeentelijke belastingen belaste gemeenteambtenaar een andere
gemeenteambtenaar in de plaats treedt.

Artikel 14

Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.
Artikel 15

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014” van 16 december 2013, wordt ingetrokken
met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening lijkbezorgingsrechten 2015.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen

Postregistratienummer
Bijlage
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage
Onderwerp
Naam auteur

: Z/14/006946/13301
:1
: Z/14/006946
: Tarieventabel lijkbezorgingsrechten
2015
: Eugène t Hart

Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2015

Rubriek

1.1

1.1.1
1.2

Omschrijving

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf
en de inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register voor
een periode van 30 jaar:
per graf
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld
in rubriek 1.1 met een periode van 10 jaar, één derde van het
bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend
recht, te weten:

Euro

2828,00.

942,00.

.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2
2.3.1
2.3.2
2.4

2.5

2.6

3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN
Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon
van 12 jaar of ouder bij begraven op:
maandag t/m vrijdag
op zaterdag
Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind
beneden 1 jaar bij begraven op:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind
beneden 12 jaar bij begraven op:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon
die geen enkele binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorp
en geen eigen graf heeft, bij begraven op:
maandag t/m vrijdag
zaterdag
De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het
begraven op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in
artikel 10, derde lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen
Leiderdorp 1994 verhoogd met:
Het tarief bedraagt voor de huur van een algemeen keldergraf voor
De duur van maximaal 10 jaar
HOOFDSTUK 3: BIJZETTEN ASBUS OF URN
Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:
in een columbarium, exclusief een inscriptie van de naamplaat:
voor een periode van 20 jaar
voor een periode van 15 jaar

*Z0028E2B6D9*

971,00;
1.216,00.

253,00;
317,00.

808,00;
1.011,00.

1.459,00;
1.826,00.

317,00.
868,00.

1.535,00;
1.151,00;

3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.15
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.5.6
3.1.5.7
3.1.5.8

3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

4.1

4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

5.1

5.2

Voor een periode van 10 jaar
voor een periode van 5 jaar
in een eigen of algemeen graf
Het tarief bedraagt voor een verlenging van een termijn als bedoeld
in rubriek 3.1.1 met 10 jaar
Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede urn in een
Columbarium 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.1.
Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:
in een urnenkelder, exclusief een inscriptie van de naamplaat:
voor een periode van 20 jaar
voor een periode van 15 jaar
voor een periode van 10 jaar
voor een periode van 5 jaar
Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede asbus of urn
in een urnenkelder 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5
Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een derde asbus of urn
in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5
Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een vierde asbus of urn
in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5
Het tarief bedraagt voor asbestemming door verstrooiing:
op het strooiveld
op het strooiveld in aanwezigheid van familie/vrienden
Voor het op zaterdag bijzetten van een asbus of urn of voor
asbestemming door verstrooiing op het strooiveld, worden de
tarieven als bedoeld in 3.1.1. t/m 3.2.2 verhoogd met

767,00;
383,00;
825,00.
767,00.

1.535,00;
1.151,00;
767,00;
383,00.

105,00;
177,00;

317,00.

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning
tot het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk, als bedoeld in
artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994:
voor een nieuw monument
55,00;
voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument
23,00.
Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente
onderhouden van een grafruimte:
voor een eigen graf, per jaar
108,00;
voor een algemeen graf, éénmalig
663,00.
De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekocht
voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 30 jaren tegen betaling
van een afkoopsom voor bepaalde tijd door voldoening van een
bedrag bepaald volgens onderstaande tabel.
De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van
afkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend door
vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te
noemen factor:
aantal jaren waarvoor wordt afgekocht vermenigvuldigingsfactor
30
30
3.242,00;
25
25
2.701,00;
20
20
2.161,00;
15
15
1.621,00;
10
10
1.080,00;
5
5
540,00.

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN
Het tarief bedraagt voor het opgraven van een lijk of de
overblijfselen van een lijk en na het opgraven weer begraven
in een ander graf op de begraafplaats
Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een
asbus of urn

1.502,00.
826,00.

2

5.2
5.4

Het tarief bedraagt voor het na opgraving weer terugplaatsen
van een asbus of urn
Het tarief bedraagt voor het ruimen van een graf op verzoek van de
belanghebbende per lijk of overblijfselen daarvan

599,00.
896,00.

HOOFDSTUK 6: GEDENKTEKENS
6.1
6.1.1
6.1.2

7.1
7.2

7.3
7.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen
van grafdekking:
bij een staande gedenksteen
bij een liggende gedenksteen

HOOFDSTUK 7: OVERIGE HEFFINGEN
Het tarief bedraagt voor het opbaren van een lijk in de aula per dag
Het tarief bedraagt voor het gebruik van de aula voor bijeenkomst,
condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur:
per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte
daarvan
per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf
overeengekomen tijdsduur wordt overschreden
Het tarief bedraagt voor het luiden van de klokken bij een
begrafenis of bij het bijzetten van een asbus of urn (vanaf de aula
tot aan het graf)

180,00;
268,00.

151,00.

101,00;
25,00.

30,00.

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2014, nr. Z/14/006946/13297.

De griffier,

J.C. Zantingh
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening +
tarieventabel marktgeld en

*Z0028E5B24
3*

aanpassing tarieven 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de
Gemeentewet;

b e s l u i t:
vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1.

2.

Deze verordening verstaat onder:
a. Dag

: een periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

b. Maand

: een kalendermaand;

c. Kwartaal

: een kalenderkwartaal

d. Jaar

: een kalenderjaar

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle
eenheid aangemerkt.
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Artikel 2

Belastbaar feit
Onder de naam “marktgeld” wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente
ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen
marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp
2011.

Artikel 3

Belastingplicht
Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2, is
toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend.
Artikel 4

Tarieven
1.

Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende Tarieventabel.

2.

Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5

Wijze van heffing, tijdstip verschuldigdheid
1.

Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel,
nota of andere schriftuur.

2.

Het marktgeld zoals bedoeld artikel 2, is verschuldigd op het moment dat de
standplaatsvergunning is verleend.
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Artikel 6

Termijnen van betaling
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden
betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending
daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
Artikel 7
Kwijtschelding
Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 8

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9
Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.

Artikel 10

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening marktgelden 2014” van 16 december 2013, wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde lid genoemde ingang van heffing, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2015.
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Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen

Postregistratienummer
Bijlage
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage
Onderwerp
Naam auteur

: Z/14/006946/13308
:1
: Z/14/006946
: Tarieventabel marktgeld 2015
: Eugène ‘t Hart

Tarieventabel behorende bij Verordening Marktgelden 2015
Rubriek

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

Omschrijving

Euro

HOOFDSTUK 1 MAATSTAF EN TARIEF STANDPLAATSEN
De belasting bedraagt voor iedere hele strekkende meter grond of
gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten
langs de frontbreedte van de standplaats:
per dag
3,57;
per kalendermaand
12,97;
per kalenderkwartaal
32,80.
In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor kooplieden die voor de
eerste maal een standplaats innemen op een markt in Leiderdorp
gedurende de eerste drie maanden de belasting, voor iedere hele
strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats
wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:
per dag
2,85;
per kalendermaand
9,45;
per kalenderkwartaal
23,72.
In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor standwerkers de belasting,
voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover
een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de
standplaats, per dag
3,45.
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 4, van de
Marktverordening Leiderdorp 2011 bedraagt:
72,98.
HOOFDSTUK 2 MAATSTAF EN TARIEF STROOMVOORZIENING

2.1

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1

De belasting bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de
stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar
aanwezige elektrische installaties van
500 watt of minder
per dag
5,42;
per kalendermaand
16,30;
per jaar
159,39.
501 watt tot en met 1.000 watt,
per dag
10,86;
per kalendermaand
32,62;
per jaar
319,62
1.001 watt tot en met 1.500 watt,
per dag
16,30;

*Z0028E82C0C*

2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3

per kalendermaand
per jaar
meer dan 1.500 watt,
per dag
per kalendermaand
per jaar

48,93;
480,52.
21,74;
65,25;
640,71.

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2014, nr. Z/14/006946/13305.
De griffier,

J.C. Zantingh
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening
precariobelasting + tarieventabel
en aanpassing tarieven 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;

*Z0028EADC6
8*

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 228 en artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
a. dag

:

een aaneengesloten periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of
een gedeelte daarvan.

b. week

:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand

:

een kalendermaand;

d. jaar

:

een kalenderjaar

e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke
registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon
een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond mag hebben.
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Artikel 2

Belastbaar feit
Onder de naam ’precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het
hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht
1.

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel
van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven
voor de openbare dienst bestemd grond aanwezig zijn.

2.

In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning
heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven
voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is
verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij
blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare
dienst bestemde gemeentegrond heeft.
Artikel 4

Vrijstellingen
De in artikel 2 bedoelde belasting wordt niet geheven voor:
a. het hebben van voorwerpen of werken, ten behoeve van eigendommen welke bij de
gemeente of haar instellingen in gebruik zijn, met uitzondering van eigendommen
welke aan derden zijn verhuurd of in beheer en exploitatie zijn gegeven;
b. het hebben van voorwerpen of werken welke, noodzakelijk voor de uitoefening van
hun publiekrechtelijke taak, door het rijk, de provincie, de gemeente of door
waterschappen zijn aangebracht of geplaatst;
c. verzamelbakken, zoals glascontainers, welke in het belang van het hergebruik van
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afzonderlijk in te zamelen afvalstoffen bedoeld in artikel 10.17 van de
Wet milieubeheer op of in de voor de openbare dienst bestemde grond zijn
geplaatst;
d. brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen;
e. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ANWB en van andere overeenkomstige instellingen;
f.

het hebben van voorwerpen waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond
van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

g. het hebben van voorwerpen uitsluitend langs de gevel aangebracht, welke aan een
gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,10 meter buiten de gevel steken;
h. het hebben van voorwerpen uitsluitend gebezigd door een liefdadig doel of door
instelling of groeperingen welke een bijdrage kunnen leveren tot politieke of
maatschappelijke bewustwording van de burgers, en welke direct, noch indirect een
zakelijk belang nastreven.
i.

het hebben van reclame-uitingen en aankondigingen voor een periode van
maximaal vier aaneengesloten weken per jaar;

j.

evenementen die openbaar toegankelijk zijn en die worden georganiseerd ten
behoeve van de Leiderdorpse bevolking door een non-profit organisatie die blijkens
haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel,
persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de nonprofitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve,
charitatieve en/of culturele aard zijn.

Artikel 5

Maatstaf van heffing en tarief
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de
bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze
verordening bepaalde.
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Artikel 6

Berekening van de precariobelasting
1.

Indien een tarief per oppervlakte van toepassing is, wordt de precariobelasting
berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij
anders is bepaald.

2.

De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product
van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige
rechthoek.

3.

Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp
of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, wordt indien in de vergunning een oppervlakte is bepaald of
aangeduid, die oppervlakte in aanmerking genomen tenzij blijkt dat de oppervlakte
groter is.

4.

Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp
of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de
geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende
een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing,
waarbij het zesde lid van overeenkomstige toepassing is.

5.

Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden
zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige
meest voordelige wijze.

6.

Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7

Belastingtijdvak
1.

Het belastingtijdvak is de in een kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich
een belastbaar feit in de zin van de verordening voordoet of zal voordoen.

2.

In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van
het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
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gemeentegrond, is in afwijking van het eerste lid, het belastingtijdvak de periode
waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar
overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het
gedeelte van de periode van de vergunning gelegen in het kalenderjaar.

Artikel 8
Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting
verschuldigd voor de nog volle kalendermaanden die na de aanvang van de
belastingplicht, in het belastingtijdvak overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op
ontheffing voor de volle kalendermaanden die na het einde van de belastingplicht, in het
belastingtijdvak overblijven.

4.

Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

5.

Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van de op een
aanslagbiljet verenigde aanslagen precariobelasting aangemerkt als een
belastingaanslag.
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Artikel 10

Termijnen van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 11

Kwijtschelding
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13

Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.
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Artikel 14

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.

De “Verordening precariobelasting 2014” van 16 december 2013, wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen

Postregistratienummer
Bijlage
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage
Onderwerp
Naam auteur

: Z/14/006946/13313
:1
: Z/14/006946
: Tarieventabel precariobelasting 2015
: Eugène ‘t Hart

Tarieventabel behorende bij Verordening Precariobelasting 2015
Rubriek
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
2
2.1

3
3.1
3.2

4
4.1

4.1.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2

Omschrijving

BOUWWERKEN
Het tarief bedraagt voor:
het afschutten van grond of water, per afgeschut gebied:
tot € 500 m2, per m2, per jaar
van 500 m2 tot 2000 m2, per m2, per jaar
boven 2000 m2, per m2, per jaar
het hebben van een loods, directiekeet, container of ander tijdelijk
getimmerte, per m2, per jaar
het hebben van een stelling of steiger, per m 2 per jaar
WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN
Het tarief bedraagt voor:
het innemen van een staan- of ligplaats, per woonwagen of
woonschip, per jaar
WEGWIJZERS EN RECLAMEBORDEN
Het tarief bedraagt voor:
het hebben van reclame of andere aankondiging zonder kunstverlichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar
het hebben van reclame of andere aankondiging met kunstverlichting, per m2 frontoppervlakte, per jaar
BENZINEPOMPEN, -LEIDINGEN EN DERGELIJKE
Het tarief bedraagt voor:
het hebben van een mantel, inhoudende een benzine- of oliepomp
of luchten/of wateraftappunt, al dan niet in bedrijf, een loze mantel
of voetstuk:
een loze mantel met één pomp (inclusief de in- of aangebrachte
vulgelegenheid) of een mantel met een lucht- en/of wateraftappunt,
of een voetstuk zonder mantel, per jaar
het hebben van een vulput voor benzine, olie en dergelijke, per
vulput, per jaar
het hebben van een tank voor benzine, olie en dergelijke, per m 2
per jaar
LEIDINGEN, BUIZEN, KABELS
Het tarief bedraagt voor:
het hebben van leidingen, buizen en kabels per strekkende meter
tot en met een totale lengte van 100 km, per jaar
vermeerderd met
per strekkende meter uitgaande boven 100 km, per jaar.

*Z0028EC458B*

Euro

55,65;
11,12;
2,22.
65,50;
65,50.

285,20.

23,60;
34,90.

254,60;
79,06;
17,71.

1,81,
0,83.

-26
6.1

6.1.1

7
7.1
7.2

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3

8.3.1
8.3.1.1
8.3.1.2
8.3.1.3
8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3
8.3.3
8.3.3.1
8.3.3.2
8.3.3.3
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3

LUIFELS, BALKONS, OVERBOUWINGEN EN DERGELIJKE
Het tarief bedraagt voor:
het hebben van een luifel, balkon, erker, uitbouw, overbouwing en
dergelijke onderdelen van bouwwerken voor de in beslag genomen
c.q. overdekte grond of water, tot en met 10 m 2, per m2, per jaar
vermeerderd voor de oppervlakte uitgaande boven 10 m 2 met
per m2, per jaar.
CIRCUSSEN, KERMISSEN EN BRADERIEËN
Het tarief bedraagt voor:
het innemen van een standplaats door circussen of kermissen, per
circus of per kermis, per keer
het innemen van een standplaats c.q. het hebben van kramen,
podia, wagens, installaties etc. ten behoeve van braderieën, per
braderie, per keer
STANDPLAATSEN DIENENDE TOT VERKOOP
Het tarief bedraagt voor:
Het voor de verkoop van goederen innemen van een toegewezen
standplaats tot en met 30 m 2, per m2,
per dag
per maand
per jaar
elke m2 boven de 30 m2, per m2,
per dag
per maand
per jaar
Het recht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt, voor zover
betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij
een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties
van
niet meer dan 500 watt,
per dag
per maand
per jaar
501 watt tot en met 1.000 watt,
per dag
per maand
per jaar
1.001 watt tot en met 1.500 watt,
per dag
per maand
per jaar
meer dan 1.500 watt,
per dag
per maand
per jaar

12,48,
5,43.

544,45;

366,43.

5,42;
11,94;
116,50.
2,71;
5,42;
54,37.

5,42;
16,30;
159,39.
10,86;
32,62;
319,62.
16,30;
48,93;
480,52.
21,74;
65,25;
640,71.

2

-39
9.1

10
10.1

DIVERSE VOORWERPEN
Het tarief bedraagt voor:
Voor het plaatsen van wagens, aanhangwagens, handwagens, en
andere voertuigen, uitgezonderd motorvoertuigen anders dan bedoeld in rubriek 8, per m 2, per jaar

95,29.

ALGEMEEN TARIEF
Het tarief bedraagt voor:
Voorwerpen waarvoor onder de bovenstaande nummers niet in een
bijzonder tarief is voorzien, per m 2, per jaar

87,08.

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2014, nr. Z/14/006946/13311.
De griffier,

J.C. Zantingh.
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening rioolheffing
en aanpassing tarief 2015

*Z0028EFCE1
9*

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester van 28 oktober 2014,
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt:
a.

perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

b.

gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor
inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

c.

verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking
heeft;

d.

water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

e.

waterbedrijf: Oasen N.V.
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Artikel 2

Aard van de heffing
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten
die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a.

de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

b.

de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken.
Artikel 3

Belastbaar feit en belastingplicht
1.

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

2.

Met betrekking tot de rioolheffing bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker
aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 –
voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
Artikel 4

Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de rioolheffing geheven ter zake van elk als
zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten
tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
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Artikel 5

Maatstaf van heffing
1.

De rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het
perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal
kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het einde van het
belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of
opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf
maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die
herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

2.

Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn
voorzien van een:
a.

watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen,
of;

b.

bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste
capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet
van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water
geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

3.

Indien de belastingplichtige aantoont dat een substantieel deel van de voor de
berekening van de rioolheffing in aanmerking te nemen hoeveelheid water niet door
middel van de gemeentelijke riolering is afgevoerd, wordt op verzoek van de
belastingplichtige voor de berekening van de heffing de hoeveelheid afgevoerd water
verminderd met de op ander wijze afgevoerde hoeveelheid water.
Artikel 6

Tarief
Het tarief van de rioolheffing bedraagt voor elke volle eenheid van een kubieke meter water
€ 1,16.
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Artikel 7

Belastingtijdvak
1.

Het heffingstijdvak loopt in de gevallen waarin de heffing plaatsvindt door middel van de
afrekennota van het waterbedrijf, van 1 april tot en met 31 maart van het volgende
kalenderjaar.

2.

In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het
kalenderjaar.

Artikel 8

Voorlopig gevorderde bedragen
Na de aanvang van het belastingtijdvak kunnen van de belastingplichtige maandelijks dan wel
driemaandelijks voorlopige bedragen worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de
verschuldigde rioolheffing over het belastingtijdvak vermoedelijk wordt vastgesteld. Als
kennisgeving van voorlopige gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de
afrekennota van het waterbedrijf of de kennisgeving op andere wijze van betaling van de
voorlopige gevorderde bedragen.

Artikel 9

Wijze van Heffing
De rioolheffing wordt geheven bij wege van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving.
Als kennisgeving wordt aangemerkt de afrekennota van het waterbedrijf. Als dagtekening van
de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekennota. Ingeval aan de
belastingplichtige geen afrekennota wordt verzonden, wordt als kennisgeving van het
gevorderde bedrag aangemerkt de door de gemeente verzonden schriftuur.
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Artikel 10

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.

De rioolheffing als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het
Belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel waarvoor het recht als bedoeld
in artikel 2 in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de rioolheffing verschuldigd
over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rioolheffing als er
in dat jaar, na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.

3.

Het tweede lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
Artikel 11

Termijnen en wijze van betaling
1.

Het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag moet
worden voldaan tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag,
onderscheidenlijk het definitief verschuldigde bedrag van de afrekening van het
waterbedrijf moet worden voldaan.

2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet ingeval het gevorderde bedrag blijkt
uit de door de gemeente verzonden schriftuur dit bedrag in afwijking van artikel 9,
eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden voldaan in twee gelijke termijnen
waarvan de eerste vervalt een maand na de dagtekening van de kennisgeving en de
tweede een maand later.

3.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijnen.

Artikel 12

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de rioolheffing.
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Artikel 13

Verzenden van aanslagen
Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de terpostbezorging of
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, ingevolge artikel 8, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 voor de betrokken in artikel 212, tweede lid, van de Gemeentewet
bedoelde gemeenteambtenaar een andere gemeenteambtenaar in de plaats treedt.

Artikel 14

Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,-- niet te
boven gaat.

Artikel 15

Overgangsrecht, Inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening rioolheffing 2014” van 16 december 2013 wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rioolheffing 2015.

Pagina 7 van 7 Versie
Registratienr.: Z/14/006946/13316

2014

Nr.1

Agendapunt 7

Raadsbesluit

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening
toeristenbelasting en

*Z0028F3C74
9*

aanpassing tarief 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015.

Artikel 1
Belastbaar feit
Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden
van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan
ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie
personen zijn ingeschreven.
Artikel 2
Belastingplicht
1.

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

2.

De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

3.

Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is
belastingplichtig degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.
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Artikel 3

Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
a.

van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
van de Wet Toegelaten Zorginstellingen;

b.

van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet
2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, of h,
van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als
bedoeld in artikel 1 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers.
Artikel 4

Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen van personen in het
belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen
vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 5

Tarief
Het tarief bedraagt per overnachting € 2,02.
Artikel 6

Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7
Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Pagina 3 van 4 Versie
Registratienr.: Z/14/006946/13319

2014

Nr.1

Agendapunt 7

Raadsbesluit

Artikel 8
Termijn van betaling
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in drie gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van
de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld
en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.

Artikel 9
Kwijtschelding
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 11
Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat.
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Artikel 12
Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1.

De “Verordening toeristenbelasting 2014” van 16 december 2013 wordt ingetrokken met
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2015”

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Onderwerp:

Actualisering

Leiderdorp,

4 november 2014

belastingverordening Leges +
tarieventabel en aanpassing

*Z0028F84AB
7*

tarieven 2015

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014
nr. Z/14/006946/13240;

gezien het advies van het politiek forum van 17 november 2014;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de wet van 13 oktober 2011, houdende
regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart
(Stb. 2011, 440) en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:
vast te stellen de
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1. Deze verordening verstaat onder:
a. kwartier

: een aaneengesloten periode van 15 minuten;

b. dag

: de periode van 00.00 tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een
hele dag wordt aangemerkt;

c. week

: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d. maand

: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n1) e dag in de volgende kalendermaand;

e. kwartaal

: periode van drie maanden aanvangend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1
oktober;
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: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e
dag in het volgende kalenderjaar;

g. kalenderjaar

: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2. Een gedeelte van een in het eerste lid genoemde eenheid wordt aangemerkt als een volle
eenheid.

Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam leges worden rechten geheven:
a. voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. voor het verrichten van handelingen ten behoeven van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de
Paspoortwet.
Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende Tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen
zijn verricht.
Artikel 4
Vrijstellingen
1. Leges worden niet geheven voor:
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke
intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een
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omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het plaatsen van vergunningplichtige
zonnepanelen;
d.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte
milieutoets);

e. voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van artikel 2:24 APV, indien
de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar statuten,
alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of
groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van
maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard
zijn.
Artikel 5
Tarieven
1. De leges worden geheven naar tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
Tarieventabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel
genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6
Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of
andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
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Artikel 7
Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a.

mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b.

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan, binnen veertien (14) dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8

Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Vermindering
Gehele of gedeeltelijke vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende
tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van
de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel
opgenomen bepaling.
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Artikel 10
Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar,
indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn,
b. een tariefsverlaging betreffen, of
c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het
kalenderjaar in werking treedt en die de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1
van de tarieventabel betreft:
1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.5 (verstrekking uit de basisregistratie personen);
5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
7. hoofdstuk 15 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen
van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12
Rente
In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990
wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te
boven gaat
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Artikel 13

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1

De Legesverordening 2014 van 16 december 2013 alsmede de 1e en 2e wijziging van
de Legesverordening 2014 van 3 februari 2014 en 28 januari 2014 wordt ingetrokken
met ingang van de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de Legesverordening 2014 (met
inbegrip van de 1e en 2e wijziging) gelden voor de in de tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die
periode plaatsvindt.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

4.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

5.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen

Postregistratienummer
Bijlage
Bij welk oorspronkelijk stuk
hoort de bijlage
Onderwerp
Naam auteur

: Z/14/006946//13323
:1
: Z/14/006946
: Tarieventabel leges 2015
: Eugène ‘t Hart

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015
Indeling
tarieventabel
Titel 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18

Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Huisvestingswet 2014
Leegstandswet
Gemeentegarantie
Winkeltijdenwet
Kansspelen
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Diversen

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
Begripsomschrijvingen
Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Horeca
Organiseren evenementen of markten

Titel 2

*Z0028FE7F4A*

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

Overige APV activiteiten
Prostitutiebedrijven
Splitsingsvergunning woonruimte
Brandbeveiligingsverordening
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking
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Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Tarieven 2014 Tarieven 2015
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van
een huwelijk, het registreren van een
1.1.1
partnerschap in de trouwzaal of een andere
door de gemeente hiertoe aangewezen
ruimte op:
Maandag tot en met vrijdag in het
gemeentehuis of op een door de gemeente
1.1.1.1
aangewezen locatie buiten het
gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur €
350,00 €
350,00
1.1.1.2
Zaterdag in het gemeentehuis: zie 1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.4[1]

1.1.1.5

1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden
gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur,
alsmede op zaterdag en op een dag dat het
gemeentehuis gesloten is, op een door de
gemeente aangewezen locatie buiten het
gemeentehuis
€
In afwijking van de rubriek 1.1.1.1 bedraagt
het tarief voor de voltrekking van een
huwelijk of het registreren van een
partnerschap tussen personen waarvan er
tenminste één ingezetene is van de
gemeente Leiderdorp, in het gemeentehuis
(kleine trouwzaal) op maandag om 8.30 uur
of 09.00 uur
De tarieven vermeld onder 1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.3 en 1.1.1.4 worden bij wijziging van
de reservering betreffende het tijdstip, de
datum en de locatie voor het voltrekken van
het huwelijk of het registreren van een
partnerschap, verhoogd met
€
Het tarief bedraagt voor het omzetten van
een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt
wordt van de trouwzaal of een andere door
de gemeente hiertoe aangewezen ruimte
op:
Maandag tot en met vrijdag in het
gemeentehuis of op een door de gemeente
aangewezen locatie buiten het
gemeentehuis: van 09.00 uur tot 16.00 uur €
Zaterdag in het gemeentehuis: zie 1.1.2.3

925,00 €

Kosteloos

900,00

Kosteloos

26,45 €

26,70

350,00 €

350,00

3

1.1.2.3

1.1.2.5

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2

1.1.8

Maandag tot en met vrijdag buiten de tijden
gelegen tussen 09.00 en 16.00 uur,
alsmede op zaterdag en op een dag dat het
gemeentehuis gesloten is, op een door de
gemeente aangewezen locatie buiten het
gemeentehuis
€

925,00 €

900,00

De tarieven vermeld onder 1.1.2.1, 1.1.2.2
en 1.1.2.3 worden bij wijziging van de
reservering betreffende het tijdstip, de
datum en de locatie voor het voltrekken van
het huwelijk of het registreren van een
partnerschap, verhoogd met
€

26,45 €

26,70

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van
een huwelijk of registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis op
grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek

€

331,45 €

331,45

Het tarief bedraagt voor het omzetten van
een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk in een bijzonder huis op grond van
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek

€

331,45 €

331,45

€

20,45 €

20,65

€

37,75 €

38,10

€

16,50 €

16,50

€

16,50 €

16,50

Het tarief bedraagt voor het verstrekken
van:
een trouwboekje of partnerschapboekje in
een normale uitvoering
een trouwboekje of partnerschapboekje in
een luxe uitvoering
Het tarief bedraagt voor het doen van
naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, ongeacht het resultaat
daarvan, voor ieder daaraan besteed
kwartier

1.1.9[2]

Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een stuk
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand is van toepassing het ten
tijde van de aanvraag geldende tarief zoals
dat is opgenomen in het Legesbesluit akten
burgerlijke stand.

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het van
gemeentewege ter beschikking stellen van
getuigen bij een voltrekking van een
huwelijk of het registreren van een
partnerschap, per getuige
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1.1.11

Het tarief bedraagt voor:

1.1.11.1

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs)
voor de voltrekking van één huwelijk of de
registratie van één partnerschap zonder
beëdiging door de rechtbank

1.1.11.2

1.1.12

de benoeming tot trouwambtenaar (Babs)
voor de voltrekking van één huwelijk of de
registratie van één partnerschap met
beëdiging door de rechtbank

€

32,85 €

33,15

€

98,50 €

99,45

Voor het op verzoek toezenden van
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd
met de portokosten conform het geldende
tarief van PostNL.

[1] Op grond van rijkswetgeving is de gemeente verplicht om twee keer de mogelijkheid tot voltrekking van een gratis huwelijk
mogelijk te maken.
[2] In het Legesbesluit akten burgerlijke stand zijn de wettelijke maximumtarieven vermeld.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaart [3]
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een
aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is

€

66,95 €

66,95

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt

€

51,05 €

51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter
aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in
onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is

€

66,95 €

66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt

€

51,05 €

51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van
een persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
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1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt

1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2

1.2.6

€

66,95 €

66,95

€
van een reisdocument voor vluchtelingen of
een reisdocument voor vreemdelingen
€
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
voor een persoon die op het moment van
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
€

51,05 €

51,05

51,05 €

51,05

52,95 €

52,95

28,35 €

28,35

47,05 €

47,05

voor een spoedlevering van de in de
onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die
onderdelen genoemde leges vermeerderd
met een bedrag van

€

[3] De (maximum)tarieven zjin wettelijk bepaald.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen [4]
1.3.1

1.3.2

1.3.3

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs

€

38,45 €

38,20

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1
wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd
met

€

34,10 €

33,85

Voor het verstrekken van een formulier
voor het aanvragen van een verklaring van
geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van
het Reglement Rijbewijzen (Eigen
Verklaring) is van toepassing het ten tijde
van de aanvraag geldende tarief zoals dat
door het CBR is vastgesteld onder
goedkeuring van de minister van Verkeer
en Waterstaat.

[4] De (maximum)tarieven zjin wettelijk bepaald.
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie
personen

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

1.4.3

1.4.4
1.4.4.1

1.4.5 [5]

1.4.6

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met
uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en
1.4.4, wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent
één persoon waarvoor de basisregistratie
personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per
verstrekking

€

7,75 €

7,80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per
verstrekking

€

7,75 €

7,80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens als bedoeld in
artikel 17, tweede lid, van het Besluit
basisregistratie personen

€

2,27 €

2,27

Het tarief bedraagt voor het op verzoek
doornemen van de (gemeentelijke)
basisregistratie personen, voor ieder
daaraan besteed kwartier

€

10,30 €

10,40

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4
wordt onder één verstrekking verstaan één
of meer gegevens omtrent één persoon die
niet zijn opgenomen in de basisregistratie
personen.

1.4.7

Voor het op verzoek toezenden van
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd
met de portokosten conform het geldende
tarief van PostNL.

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot het verstrekken
van een statistiek, welke geautomatiseerd
wordt vervaardigd, per statistiek

€

123,01 €

124,20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot het verstrekken
van een statistiek die wordt vervaardigd
door middel van een standaarduitvoer

€

30,96 €

31,25

1.4.9

[5] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.
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Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een inlichting betreffende
de registratie van de aanvrager als kiezer
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3

1.6.2

1.6.3

€

Tarieven 2015

7,75 €

7,80

Voor het op verzoek toezenden van
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd
met de portokosten conform het geldende
tarief van PostNL.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet
bescherming persoonsgegevens [6]

1.6.1[5]

Tarieven 2014

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€
€
€
€

0,23
5,00
22,50
5,00

€
€
€
€

0,23
5,00
22,50
5,00

€

22,50 €

22,50

€

4,50 €

4,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor een bericht
als bedoeld in artikel 35 van de Wet
bescherming persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het
afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een,
vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van
de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3
meerdere vergoedingen kunnen worden
gevraagd, is slechts de hoogste
verschuldigd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een verzet als bedoeld in artikel
40 van de Wet bescherming
persoonsgegevens

[6] De tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden.
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Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.4
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2
1.7.2.2.3
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2
1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2
1.7.4

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
(Programmabegroting)
een afschrift van de gemeenterekening
(Programmarekening)
een afschrift van de Voorjaarsnota of de
Najaarsnota
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een
raadsvergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij
een raadsvergadering, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor
een kalenderjaar:
op de verslagen van de
raadsvergaderingen, inclusief portokosten
op de stukken behorende bij de
raadsvergaderingen, inclusief portokosten
op de agenda van de raadsvergaderingen,
inclusief portokosten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een
vergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij
een vergadering, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor
een kalenderjaar:
op verslagen van een vergadering(en)
(inclusief agenda), inclusief portokosten
op de stukken behorende bij een
vergadering, inclusief portokosten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de Algemene Politie
Verordening (inclusief de geldende
wijzigingsverordeningen)

€

59,82 €

60,40

€

31,82 €

32,10

€

16,37 €

16,50

€

0,25 €

0,25

€

0,25 €

0,25

€

41,31 €

41,70

€

41,31 €

41,70

€

10,40 €

10,50

€

0,25 €

0,25

€

0,25 €

0,25

€

11,48 €

11,55

€

41,31 €

41,70

€

12,29 €

12,40
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1.7.5.2

1.7.5.3

1.7.6

een afschrift van de Bouwverordening
(inclusief de geldende
wijzigingsverordeningen)

€

84,51 €

85,35

een afschrift van een andere dan de onder
1.7.5.1 en 1.7.5.2 genoemde
verordeningen, inclusief de geldende
wijzigingsverordeningen

€

12,29 €

12,40

Voor het op verzoek toezenden van
stukken en afschriften als bedoeld in dit
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd
met de portokosten conform het geldende
tarief van PostNL, behoudens indien bij het
tarief is vermeld dat het bedrag daarvan
inclusief portokosten is.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van
een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan,
wegenkaart behorende bij de legger
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan
of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1
1.8.1.1.2

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde
in formaat A3, per bladzijde

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van
een plan, zoals bestemmingsplan,
voorbereidingsbesluit, streekplan,
wegenkaart behorende bij de legger
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan
of stadsvernieuwingsplan, per stuk
vermeerderd met

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€
€

0,25 €
0,50 €

0,25
0,50

€
€

17,39 €
2,45 €

17,55
2,45

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van
de kaart, tekening of lichtdruk het A1
formaat (84x59cm) te boven gaat.

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een afschrift van of
uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen
of de gemeentelijke basisregistratie
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen,
per adres respectievelijk per gebouw

€

10,30 €

10,40

de legger bedoeld in artikel 27 van de
Wegenwet

€

19,89 €

20,05

1.8.2.2
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1.8.2.3

1.8.2.4

1.8.2.5

de inschrijving in het register bedoeld in
artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet
1988, per inschrijving
€
het openbare register van beschermde
monumenten bedoeld in artikel 20 van de
Monumentenwet 1988, per monument
€
het gemeentelijke beperkingenregister of
de gemeentelijke beperkingenregistratie,
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen, dan wel tot het verstrekken
van een aan die registratie ontleende
verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onder c, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen

10,30 €

10,40

10,30 €

10,40

€

10,30 €

10,40

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of
delen daarvan, per adres

€

10,30 €

10,40

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adreskadastraal perceel of delen daarvan, per
gelegde relatie

€

10,30 €

10,40

het gemeentelijke
adrescoördinatenbestand of delen daarvan,
per adrescoördinaat
€

10,30 €

10,40

1.8.3.3

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarieven 2014

Tarieven 2015

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

1.9.1[7]

tot het verkrijgen van een verklaring
omtrent het gedrag van een natuurlijke
persoon

€

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita
(bewijs van in leven zijn)

€

7,75 €

7,80

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van
een handtekening of een foto en voor het
waarmerken van bescheiden

€

10,30 €

10,40

tot het verkrijgen van een verklaring
omtrent het bezit van het
Nederlanderschap

€

7,75 €

7,80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een verzoek tot verlof tot uitstel
van begrafenis of crematie

€

7,75 €

7,80

Het tarief bedraagt voor een laissez-passer
voor lijken ten behoeve van het vervoer van
een lijk naar het buitenland
€

7,75 €

7,80

1.9.4

1.9.5

1.9.6

30,05

30,05

[7] Dit tarief is aan een wettelijk maximum gebonden.
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Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek
doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor
ieder daaraan besteed kwartier

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het
gemeentearchief berustend stuk, A4 of
kleiner, per pagina

1.10.2.3

1.11.2

1.11.3

1.12.1

1.12.2

€

16,50 €

0,25

16,50

0,25

Tarieven 2014

Tarieven 2015

van een vergunning tot onttrekking van
woonruimte aan de bestemming tot
bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef
en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€

216,89 €

219,05

van een vergunning tot samenvoeging van
woonruimte met andere woonruimte als
bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b,
van de Huisvestingswet 2014

€

216,89 €

219,05

van een vergunning tot omzetting van
zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimte als bedoeld in artikel 21,
aanhef onder c, van de Huisvestingswet
2014

€

216,89 €

219,05

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12

€

Tarieven 2015

Voor het op verzoek toezenden van
afschriften en uittreksels als bedoeld in dit
hoofdstuk worden de tarieven verhoogd
met de portokosten conform het geldende
tarief van PostNL.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
1.11
nemen van een aanvraag:
1.11.1

Tarieven 2014

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot
tijdelijke verhuur van een leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste
lid, van de Leegstandwet
€
tot verlenging van een vergunning tot
tijdelijke verhuur van een woonruimte als
bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de
Leegstandwet
€

216,89 €

219,05

72,30 €

73,00
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Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of
omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening

€

361,48

voor het verlenen van een
gemeentegarantie voor een stichting of
vereniging, met uitzondering van
instellingen als bedoeld in artikel 70,
tweede lid, van de Woningwet

€

361,48

1.13.3

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3

Tarieven 2015

€

111,39

€

112,50

tot het verlenen van toestemming om een in
onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing over
te dragen aan een ander
€
tot het intrekken of wijzigen van een in
onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing
€

111,39

€

112,50

111,39

€

112,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:
voor een ontheffing in het kader van de
Winkeltijdenverordening 2013

1.15.1[7]

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een aanwezigheidsvergunning als
bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
kansspelen:

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor
één kansspelautomaat

1.15.1.3

1.15.1.4

365,05

Tarieven 2014

Hoofdstuk 15 Kansspelen [8]

1.15.1.2

365,05

voor een periode van twaalf maanden voor
twee of meer kansspelautomaten, voor de
eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
voor één speelautomaat, welke vergunning
geldt voor een periode van langer dan vier
jaar of voor onbepaalde tijd
voor twee of meer kansspelautomaten,
welke vergunning geldt voor een periode
van langer dan vier jaar of voor onbepaalde
tijd, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€

56,50

€

56,50

€
€

56,50
34,00

€
€

56,50
34,00

€

226,50

€

226,50

€
€

226,50
136,00

€
€

226,50
136,00
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1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning als bedoeld in artikel 3
van de Wet op de kansspelen
(loterijvergunning)

€

149,25

€

150,70

[8] Deze tarieven zijn aan een wettelijk maximum gebonden, afgezien van de loterijvergunning.

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1

1.16.1.1
1.16.1.1.1
1.16.1.1.2
1.16.1.1.3
1.16.1.1.4
1.16.1.1.5

1.16.1.1.6

1.16.1.1.7

1.16.2

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€

149,25

€

150,70

€

104,25

€

100,00

€

317,25

€

300,00

€

542,25

€

547,65

€

728,25

€

735,50

€

968,25

€

977,90

indien met betrekking tot een melding
overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van
openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd met

€

247,71

€

250,15

indien de melder verzoekt om een
inhoudelijke afstemming bij de beoordeling
van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5
van de Telecommunicatiewet, verhoogd
met

€

247,71

€

250,15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding in verband met het
verkrijgen van instemming omtrent plaats,
tijdstip en wijze van uitvoering van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet
Het in 1.16.1 genoemde bedrag wordt
voor een tracé van maximaal 100 meter
verhoogd met
voor een tracé van 100 meter tot 1.000
meter verhoogd met
voor een tracé van 1.000 meter tot 2.500
meter verhoogd met
voor een tracé van 2.500 meter tot 5.000
meter verhoogd met
voor een tracé van 5.000 meter en meer
verhoogd met

indien met betrekking tot een melding
onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de melding aan de melder
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

14

1.16.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.2
is uitgebracht, wordt een melding in
behandeling genomen op de vijfde werkdag
na de dag waarop de begroting aan de
melder ter kennis is gebracht, tenzij de
melding voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

Tarieven 2014

Tarieven 2015

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van:

1.17.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990

€

75,38

€

76,10

1.17.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van
de Regeling voertuigen

€

75,38

€

76,10

1.17.3

een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer

€

91,50

€

92,40

€

135,50

€

136,85

€

375,50

€

379,25

€

80,50

€

81,30

1.17.4
1.17.5
1.17.5.1
1.17.5.2

een vergunning voor een individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag
voor het aanleggen of verplaatsen van een
individuele gehandicaptenparkeerplaats
voor het vervangen van het onderbord
(kenteken) van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats

1.17.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van:

1.17.6.1

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten
de aangewezen wegen of weggedeelten te
transporteren, ingevolge artikel 22 Wet
vervoer gevaarlijke stoffen

€

223,25

€

225,45

een verlenging van een eerder verleende
ontheffing als bedoeld in rubriek 1.17.6.1

€

74,25

€

74,95

1.17.6.2
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Hoofdstuk 18 Diversen

Tarieven 2014

Tarieven 2015

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning
teneinde te mogen vissen in wateren die bij
de gemeente in eigendom of beheer zijn

€

7,75

€

7,80

tot het verkrijgen van een ontheffing
ingevolge artikel 4:6, tweede lid, van de
Algemene Plaatselijke Verordening
(geluidhinder)

€

165,75

€

167,40

tot het verkrijgen van een ontheffing
ingevolge artikel 4:18, tweede lid, van de
Algemene Plaatselijke Verordening
(recreatief nachtverblijf buiten
kampeerterrein)

€

165,75

€

167,40

tot het verkrijgen van een vergunning voor
de plaatsing op gemeentegrond van
driehoeksborden met aankondigingen van
tijdelijke activiteiten

€

75,50

€

76,25

€

0,50

€

0,50

€
€

0,25
0,50

€
€

0,25
0,50

€
€

17,39
2,45

€
€

17,55
2,45

1.18.1.2

1.18.1.3

1.18.1.4

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:

1.18.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor
zover daarvoor niet elders in deze tabel of
in een andere wettelijke regeling een tarief
is opgenomen, per pagina A4-formaat

1.18.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van
stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen:

1.18.2.2.1
1.18.2.2.2

per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van A3-formaat

1.18.2.3

kopieën van kaarten, tekeningen en
lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in
de onderdelen 1.18.2.1 en 1.18.2.2
genoemde stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen,
per kaart, tekening of lichtdruk
vermeerderd met
voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van
de kaart, tekening of lichtdruk het A1
formaat (84x59cm) te boven gaat;
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1.18.2.4

1.18.2.5

een beschikking op aanvraag, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen

€

74,25

€

74,95

stukken of uittreksels, welke op aanvraag
van de aanvrager moeten worden
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen, per
pagina

€

10,30

€

10,40

n.v.t.

€

237,00

500,00

€

500,00

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het in
exploitatie nemen van een kindercentrum,
gastouderbureau of voorziening voor
gastouderopvang:

1.18.3.1

Voor kindercentra, gastouderbureau of
gastouders waarvoor een onderzoek door
de GGD benodigd is

1.18.4

Voor de behandeling van een verklaring
van optie of een verzoek tot naturalisatie
als bedoeld in artikel 1 van het Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002, zijn van
toepassing de tarieven zoals die zijn
opgenomen in het Besluit optie- en
naturalisatiegelden 2002.

1.18.5[9]

Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag om tegemoetkoming van
schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet
ruimtelijke ordening (planschade) bedraagt

€

[9] Dit tarief is wettelijk begrensd (artikel 6.4, derde lid, Wet ruimtelijke ordening). Het tarief is gesteld op het wettelijke
maximum.
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt
verstaan onder:

2.1.1.1

Gebruiksoppervlakte: De
gebruiksoppervlakte berekend volgens de
norm NEN 2580.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in
de Wabo zijn omschreven, hebben
dezelfde betekenis als bij of krachtens de
Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die
niet nader in de Wabo zijn omschreven en
die betrekking hebben op activiteiten
waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Aanvraag
vooroverleg/conceptaanvraag
2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het
verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de
Wabo vergunbaar is
om beoordeling van een conceptaanvraag
om een omgevingsvergunning:

2.2.2

Tarieven 2014

€

Tarieven 2015

236,10 €
20%

238,45
20%

van de leges zoals deze bij een
daadwerkelijke aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het project
zouden worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project: de
som van de verschuldigde leges voor de
verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk
bestaat en waarop de aanvraag betrekking
heeft en de verschuldigde leges voor de
2.3
extra toetsen die in verband met de
aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In
afwijking van de vorige volzin kan ook per
activiteit, handeling of andere grondslag
een legesbedrag worden gevorderd.
2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief inclusief welstand:

Tarieven 2014

Tarieven 2015

per gebruiksoppervlakte (GO) berekend
volgens de norm NEN 2580:

2.3.1.2

2.3.1.3
2.3.1.3.1
2.3.1.3.2
2.3.1.3.3
2.3.1.3.4
2.3.1.3.5
2.3.1.3.6
2.3.1.3.6.1
2.3.1.3.6.2
2.3.1.3.7
2.3.1.3.8
2.3.1.3.9
2.3.1.3.10

de som van het aantal m2 GO per
gebruikersfunctie vermenigvuldigd met het
in onderdeel 2.3.1.3.1 tot en met 2.3.1.13
genoemde tarief per m2 GO, met een
minimumbedrag van:

€

526,50 €

531,75

In afwijking van hetgeen is bepaald in art.
2.3.1.2 bedraagt het minimumtarief voor de
grondgebonden woningen

€

150,00 €

151,50

€

42,20 €

42,60

Grondgebonden woningen met inbegrip
van de erfafscheiding per m2 GO
woningen in woongebouw (appartement,
flatwoning) per m2 GO:
woonwagen: per stuk
bijeenkomstfunctie per m2 GO:
gezondheidsfunctie per m2 GO:
industriefunctie per m2 GO:
voor de eerste 500 m2
voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2
kantoorfunctie per m2 GO:
logiesfunctie per m2 GO:
onderwijsfunctie per m2 GO:
sportfunctie per m2 GO:

€
€
€
€

32,20
803,90
32,20
32,20

€
€
€
€

32,50
811,90
32,50
32,50

€

32,20 €

32,50

€
€
€
€
€

10,20
40,20
32,20
32,20
19,20

10,30
40,60
32,50
32,52
19,35

€
€
€
€
€
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2.3.1.3.11 winkelfunctie per m2 GO:
2.3.1.3.11.1 voor de eerste 500 m2
2.3.1.3.11.2 voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2
2.3.1.3.12 overige gebruiksfunctie per m2 GO:
2.3.1.3.12.1 voor de eerste 500 m2
2.3.1.3.12.2 voor het aantal m2 boven de eerste 500 m2

2.3.1.3.13

2.3.1.3.14

voor een bouwwerk geen gebouw zijnde
alsmede kunstwerken en reclame uitingen
waarbij sprake is van een geringe wijziging
van het aantal m2

€

32,20 €

32,50

€

12,20 €

12,30

€

22,60 €

22,80

€

8,80 €

8,85

€

526,50 €

531,75

In afwijking van rubriek 2.3.1.3.1 tot en met
2.3.1.3.13 geldt voor de bestaande
gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteit
betrekking op heeft, een tarief van 25%
van de in de genoemde rubrieken
vermelde tarieven, mits de uitwendige
scheidingsconstructies niet worden
gewijzigd.
Extra welstandstoets

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich
tijdens de beoordeling van de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen
voordoen in het bouwplan en daarvoor een
nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

2.3.1.4.1

indien van toepassing is rubriek 2.3.1.3.1,
2.3.1.3.2, 2.3.1.3.3, 2.3.1.3.10, 2.3.1.3.12
of 2.3.1.3.13.

€

73,95 €

74,65

indien van toepassing is rubriek 2.3.1.3.4,
2.3.1.3.5, 2.3.1.3.6, 2.3.1.3.7, 2.3.1.3.8,
2.3.1.3.9, 2.3.1.3.11

€

221,75 €

223,95

indien het betreft een grootschalig
utiliteitsbouwwerk voorzien van meerdere
gebruiksfuncties

€

506,84 €

511,90

2.3.1.4.2

2.3.1.4.3
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2.3.1.5

Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in
dat onderdeel bedoelde aanvraag een
advies van de agrarische commissie nodig
is en wordt beoordeeld: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag wordt
ingediend na aanvang of gereedkomen van
de bouwactiviteit:
€

77,16 €

77,90

€

221,75 €

223,95

€

1.402,14 €

1.416,15

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van aanvullende
gegevens die worden ingediend nadat de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in
behandeling is genomen:
Aanlegactiviteiten

2.3.2

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
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Planologisch strijdig gebruik waarbij
tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en
tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,
van de Wabo, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):

€

962,83 €

500,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking), waarvan de
gebruiksoppervlakte van het object waar
het betrekking op heeft niet meer dan 200
m2 bedraagt:

€

962,83 €

500,00

n.v.t. €

1.600,00

2.3.3.2.1

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking), wat
gepaard gaat met een functiewijziging en
waarvan de gebruiksoppervlakte van het
object waar het betrekking op heeft meer
dan 200 m2 bedraagt:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):

€

2.441,57 €

2.800,00

2.3.3.4

indien artikel 4 lid 11 Bor, wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):

€

585,79 €

500,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
exploitatieplan):

€

1.190,83 €

1.202,70

€

2.441,57 €

2.800,00

2.3.3.3

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):
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2.3.3.7

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
voorbereidingsbesluit):

€

2.441,57 €

2.800,00

€

585,79 €

591,65

Planologisch strijdig gebruik waarbij
geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,
van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):

€

585,79 €

500,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking), waarvan de
gebruiksoppervlakte van het object waar
het betrekking op heeft niet meer dan 200
m2 bedraagt:

€

962,83 €

500,00

n.v.t. €

1.600,00

2.3.4.2.1

2.3.4.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking), wat
gepaard gaat met een functiewijziging en
waarvan de gebruiksoppervlakte van het
object waar het betrekking op heeft meer
dan 200 m2 bedraagt:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a,
onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):

€

3.209,44 €

2.800,00

2.3.4.4

indien artikel 4 lid 11 Bor wordt toegepast
(tijdelijke afwijking)

€

585,91 €

500,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
exploitatieplan):

€

1.190,83 €

1.202,70

2.3.4.3

23

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van
de Wabo wordt toegepast (afwijking van
voorbereidingsbesluit):

€

2.441,57 €

2.800,00

€

2.441,57 €

2.800,00

€

585,79 €

591,65

€

251,85 €

254,35

2,26 €

2,30

1,35 €

1,35

0,50 €

0,50

In gebruik nemen of gebruiken
bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

2.3.5

2.3.5.1
2.3.5.1.1
2.3.5.1.2
2.3.5.1.3

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
Per m2, waarbij de netto-vloeroppervlakte
wordt bepaald volgens de NEN-norm 2580,
vermeerderd

voor de netto-vloeroppervlakte tussen 0 m2
en 1500 m2 met
€
voor de netto-vloeroppervlakte tussen 1501
m2 en 5000 m2 met
€
en voor de netto-vloeroppervlakte
uitgaande boven 5000 m2 met
€
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2.3.6

2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.6.3

Activiteiten met betrekking tot
monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een
beschermd monument als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de
Wabo, of op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de
Wabo met betrekking tot een krachtens de
erfgoedverordening van de gemeente
Leiderdorp aangewezen monument,
waarvoor op grond van die
erfgoedverordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of
in enig opzicht wijzigen van een
monument:

€

112,75 €

113,85

voor het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een monument op een wijze
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar
gebracht:

€

112,75 €

113,85

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in een
beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de
Wabo, op het slopen van een bouwwerk in
een aangewezen stads- of dorpsgezicht,
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c,
van de Wabo, waarvoor op grond van de
erfgoedverordening Leiderdorp een
vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:

€

112,75 €

113,85

€

499,96 €

504,95

Sloopactiviteiten anders dan bij
monumenten of in beschermd stads- of
dorpsgezicht

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning betrekking
heeft op het slopen van een bouwwerk in
gevallen waarin dat in een
bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de
Wabo, bedraagt het tarief
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2.3.8

Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aanleggen van een weg of verandering
brengen in de wijze van aanleg van een
weg waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of artikel
2:11 van de Algemene plaatselijke
verordening Leiderdorp een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de
Wabo:

€

487,32 €

492,15

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het maken, hebben, veranderen of
veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2:12 van
de Algemene plaatselijke verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: €

394,00 €

397,90

42,48 €
385,80 €

42,90
389,65

Uitweg/inrit

2.3.9

Kappen

2.3.10

2.3.10.1
2.3.10.2

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van houtopstand,
waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 5, eerste
lid, van de Verordening op de beplantingen
in Leiderdorp 2009 een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
per boom (met een maximum van
€ 385,80)
per andere houtopstand

€
€
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2.3.11

2.3.11.1

2.3.11.2

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
de opslag van roerende zaken in een
bepaald gedeelte van de provincie of de
gemeente, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of
van de Algemene Plaatselijke Verordening
een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:
indien de activiteit bestaat uit het daar
opslaan van roerende zaken, bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: €
indien de activiteit bestaat uit het als
eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker
van een onroerende zaak toestaan of
gedogen dat daar roerende zaken worden
opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, onder k, van de Wabo:
€

308,64 €

311,70

308,64 €

311,70

Projecten of handelingen in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelingen in een beschermd
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn
voor het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis of voor
de dieren of planten, als bedoeld in artikel
16, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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2.3.12.2

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het realiseren van projecten of andere
handelingen met gevolgen voor habitats en
soorten in een door de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aangewezen gebied als bedoeld in artikel
19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een handeling waarvoor op grond van
artikel 75, derde lid, van de Flora- en
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Andere activiteiten

2.3.14

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het verrichten van een andere activiteit of
handeling dan in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en
die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen categorie activiteiten
die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt
het tarief: het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de
aanvraag om een omgevingsvergunning
aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is
opgesteld. Indien een begroting als
bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht,
wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager ter
kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.
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2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening,
gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen
categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als
bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de
Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening
betreft: het bedrag dat op grond van deze
tarieventabel voor de betreffende
vergunning of ontheffing verschuldigd is als
de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning. Als de activiteit in
geen enkel geval kan worden uitgevoerd
zonder omgevingsvergunning bedraagt het
tarief: het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.2.2

als het een provinciale of
waterschapsverordening betreft: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€

77,50 €

78,25
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2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
waarop de aanvraag voor de eerste fase
betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
waarop de aanvraag voor de tweede fase
betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens
wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een
bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig
bodemrapport: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch
bodemrapport: het bedrag van de
voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wettelijk voorschrift aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies
moet uitbrengen over de aanvraag of het
ontwerp van de beschikking op de
aanvraag om een omgevingsvergunning:
het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om
een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in
2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag
in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting
aan de aanvrager ter kennis is gebracht,
tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

32

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven voordat de omgevingsvergunning
kan worden verleend, als bedoeld in artikel
2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring
van geen bedenkingen moet afgeven: het
bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om
een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de
aanvraag om een omgevingsvergunning
aan de aanvrager meegedeelde kosten,
blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders
is opgesteld.

2.3.18.3

Indien een begroting als bedoeld in
2.3.18.1 of 2.3.18.2 is uitgebracht, wordt
een aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning is voorafgegaan om
een aanvraag vooroverleg of een aanvraag
om beoordeling van een conceptaanvraag
als bedoeld in Hoofdstuk 2, waarop de
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft,
worden de ter zake van het vooroverleg of
de beoordeling van de conceptaanvraag
geheven leges in mindering gebracht op
de leges voor het in behandeling nemen
van de aanvraag om de
omgevingsvergunning bedoeld in
Hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
meer dan vijf activiteiten, bestaat
aanspraak op vermindering van leges, met
uitzondering van het legesdeel in verband
met adviezen of verklaringen van geen
bedenkingen als bedoeld in de onderdelen
2.3.17.1 en 2.3.17.2 en 2.3.18. De
vermindering bedraagt:

2.4.2.1

2.4.2.2

2.4.2.3

bij 5 tot 10 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde
leges;
bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde
leges;
bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde
leges.

Tarieven 2014

Tarieven 2015

2%

2%

3%

3%

5%

5%
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Teruggaaf als gevolg van intrekking
aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de
planologische afwijking:

2.5.1

2.5.1.1

2.5.1.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten en
planologische afwijking, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6
en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in
behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken
binnen een termijn van 2 weken na het in
behandeling nemen ervan

2.5.2

70%

60%

60%

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde
leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2
weken en binnen 4 weken na het in
behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde
leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4
weken na het in behandeling nemen ervan

2.5.1.3

70%

van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Teruggaaf als gevolg van intrekking
verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en de
planologische afwijking.
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2.5.2.1

Als de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de
vergunninghouder, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges, mits
deze aanvraag is ingediend binnen 1
maand na verlening van de vergunning en
van de vergunning geen gebruik is
gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
2.5.3

2.5.3.1

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van
een omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg- planologische afwijking of
sloopactiviteiten
Als de gemeente een
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,
aanleg-, planologische afwijking of
sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6
of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor
de betreffende activiteit verschuldigde
leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel
2.5.3.1 wordt mede verstaan een
vernietiging van de beschikking waarbij de
vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of
verklaring van geen bedenkingen

2.5.4.1

Van de leges verschuldigd op grond van
de onderdelen 2.3.17.1 en 2.317.2 en
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.
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Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag
omgevingsvergunning

2.6

Voor het buiten behandeling stellen van
een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,
aanleg-, of sloopactiviteiten en de
planologische afwijking als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6
en 2.3.7 is de aanvrager leges
verschuldigd, nadat de aanvrager in de
gelegenheid is gesteld om de aanvraag
aan te vullen conform art. 4:5 Awb.

2.6.1

Indien de aanvraag buiten behandeling
wordt gesteld, bedraagt het tarief 50% van
de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges
met een minimum van € 75,00 en een
maximum van € 250,00.

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning
Tarieven 2014 Tarieven 2015
Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot gehele of
gedeeltelijke intrekking van een
2.7
omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.33, tweede lid, onder b van de
Wabo, tenzij onderdeel 2.5,2, van
toepassing is
€
539,92 €
545,30
Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als
gevolg van wijziging project

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot wijziging van
een omgevingsvergunning als gevolg van
een, naar de omstandigheden beoordeeld,
geringe wijziging in het project:

Tarieven 2014

€

Tarieven 2015

269,91 €

272,60
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Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder
activiteiten

2.9.1

2.9.2

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de
Wet ruimtelijke ordening

€

2.441,63 €

2.466,05

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het wijzigen
van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet
ruimtelijke ordening

€

1.220,81 €

1.233,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde
beschikking
2.10

Tarieven 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere,
in deze titel niet benoemde beschikking:

Tarieven 2014

€

Tarieven 2015

142,10 €

143,50
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2.1.1
3.2.1.2

€

385,80 €

389,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding als bedoeld in
artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€

57,87 €

58,45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een wijziging als bedoeld in
artikel 30a lid 2 van de Drank- en
Horecawet

€

57,87 €

58,45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing als bedoeld in artikel 35
van de Drank- en Horecawet

€

53,25 €

53,75

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van
een vergunning ingevolge artikel 2:28 van
de Algemene Plaatselijke Verordening

€

192,27 €

194,15

B- evenement, zie artikel 2:25 lid 3, sub b
van de Algemene plaatselijke verordening
C- evenement, zie artikel 2:25 lid 3, sub c
van de Algemene plaatselijke verordening

3.3

Het recht bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag:

3.3.1

voor een vergunning voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van
goederen als bedoeld in artikel 5:18 of 5:19
van de Algemene plaatselijke verordening

3.3.1.4

Tarieven 2014

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een
vergunning voor het organiseren van een
evenement als bedoeld in artikel 2:24 van
de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning), indien het
betreft:

Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Tarieven 2014

Voor één dag
gedurende één dag in de week per jaar
gedurende twee dagen in de week per jaar
gedurende drie of meer dagen per week
per jaar

n.v.t €

542,50

n.v.t €

925,00

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€
€

n.v.t. €
150,00 €
150,00 €

38,50
100,00
125,00

€

150,00 €

150,00
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3.3.1.4.1

3.3.1.4.2

3.3.1.5.1

3.3.1.5.2

3.3.1.6

van een vergunning als bedoeld in artikel
5:15, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening (ventvergunning)
voor één dag

n.v.t. €

38,50

112,50 €

58,00

van een vergunning als bedoeld in artikel
5:13, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening
(collectevergunning) voor één dag

n.v.t. €

38,50

van een vergunning als bedoeld in artikel
5:13, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening
(collectevergunning) niet zijnde één dag

n.v.t. €

58,00

300,00 €

303,00

van een vergunning als bedoeld in artikel
5:15, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening (ventvergunning)
niet zijnde één dag

van een vergunning als bedoeld in artikel
2:72 van de Algemene plaatselijke
verordening (aanwezigheid en verkoop van
vuurwerk)

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om:

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van
een exploitatievergunning als bedoeld in
artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening, anders dan een
wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.4.1.1
3.4.1.2

voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

3.4.2

wijziging van een exploitatievergunning in
verband met uitsluitend een wijziging van
het beheer in een seksinrichting of
escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15,
tweede lid, van de Algemene plaatselijke
verordening:

3.4.2.1
3.4.2.2

voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte
3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag van een
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel
22 van de Huisvestingswet 2014

€

€

Tarieven 2014

Tarieven 2015

€
€

1.348,24 €
574,87 €

1.361,70
580,60

€
€

147,80 €
147,80 €

149,25
149,25

Tarieven 2014

€

Tarieven 2015

260,00 €

262,60
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Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 2012

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.2

Tarieven 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een gebruiksvergunning voor een
inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van
de Brandbeveiligingsverordening waarvoor
geen omgevingsvergunning is vereist

€

332,57 €

335,90

vermeerderd voor iedere m2 van de
gebruiksoppervlakte tot en met 1500 m2
met

€

1,00 €

1,00

voor iedere m2 van de gebruiksoppervlakte
uitgaande boven 1500 m2 tot en met 5000
m2 met

€

0,60 €

0,60

en voor iedere m2 van de
gebruiksoppervlakte uitgaande boven 5000
m2 met

€

0,15 €

0,15

€

221,75 €

223,95

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor het
uitvoeren van een
brandveiligheidsinspectie waarbij een
brandveiligheidverklaring voor
vergunningvrije bouwwerken wordt
afgegeven

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning,
Tarieven 2014
ontheffing of andere beschikking

3.7

Tarieven 2015

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere,
in deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking

€

Tarieven 2015

111,39 €

112,50

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2014, nr. Z/14/006946/13322.
De griffier,

J.C. Zantingh
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Afdeling:

Gemeentewinkel Belastingen

Leiderdorp,

Onderwerp:

Actualisering

Aan de raad.

4 november 2014

belastingverordeningen,
tarieventabellen en tarieven
2015

Beslispunten

*Z0028B5C56
6*

De geactualiseerde belastingverordeningen 2015, in de voorkomende gevallen met
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen:
1

9

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 en
reinigingsrechten 2015
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015
Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015

1

Inleiding

2
3
4
5
6
7
8

Overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2015 dienen de gemeentelijke
belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2015 te
worden vastgesteld. Thans ligt de “vertaling” naar de belastingverordeningen voor.
2

Beoogd effect

Hierbij leggen wij u voor de nieuwe belastingverordeningen die met ingang van 2015 zullen
gaan gelden. Deze verordeningen zijn waar nodig aangepast aan de modelverordeningen van
de Vereniging Nederlandse Gemeenten en daar waar nodig aangepast aan de ontwikkelingen
in de wetgeving en jurisprudentie. Conform gemeentelijk beleid zijn de wijzigingen niet
opgenomen in wijzigingsverordeningen, maar worden – ter bevordering van de leesbaarheid en
inzichtelijkheid van de regelgeving inzake de desbetreffende belastingen – integrale
belastingverordeningen aan u aangeboden.
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Argumenten

3.1 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Algemeen
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging
aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 18, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de
artikelen 19 en 20 vernummerd in 18 en 19.
Voor voornoemde heffing en rechten wordt ernaar gestreefd, de tarieven 2015 zodanig
vast te stellen dat over een periode van meerdere jaren de geraamde opbrengst gelijk is
aan de geraamde lasten, hetgeen overeenstemt met het wettelijk toegestane
dekkingspercentage van maximaal 100%. Door de kostenontwikkeling bij inzameling en de
verwerking van afvalstromen hoeven de tarieven voor de afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten niet te stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de
reinigingsrechten dalen in 2015 met 1,17%. Dit bestaat uit een daling van 2,17% zoals is
afgesproken in de begroting 2013-2016 en een stijging van 1% indexatie conform de
kadernota.
3.2 Verordening hondenbelasting
Algemeen
In de voornoemde verordening is geen redactionele wijzigingen aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 3 Vrijstellingen, van de voornoemde verordening gewijzigd en
vernummerd in artikel 3, 1e en 2e lid.
Artikel 3, lid 1, is toegevoegd, vanwege de begripsomschrijving van een hondenasiel.
De wijziging houdt verband met het vervallen van het Honden- en Kattenbesluit 1999 per 1
juli 2014. Het gaat om een tekstuele aanpassing van de vrijstelling voor honden in een
hondenasiel en voor honden die bedrijfsmatig voor verkoop of aflevering worden
gehouden. Artikel 3 lid 2, is derhalve aangepast.
Inhoudelijk is Artikel 12, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de
artikelen 13 en 14 vernummerd in 12 en 13.
De tarieven hondenbelasting 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd.
3.3 Verordening lijkbezorgingsrechten
Algemeen
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging
aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 14, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de
artikelen 15 en 16 vernummerd in 14 en 15. De tarieven zijn rekenkundig op € 1,- afgrond.
De tarieven lijkbezorgingsrechten 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. Het
wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%.
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3.4 Verordening marktgeld
Algemeen
In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele wijzigingen
aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 9, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn
de artikelen 10 en 11 vernummerd in 9 en 10.
De tarieven marktgeld 2014 zijn in 2014 abusievelijk niet verhoogd met de in de
begroting opgenomen indexatie van 2%. Voor 2015 worden deze tarieven derhalve met
de indexatie van 2014 en 2015 (2% + 1% = 3%) verhoogd.
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%.
3.5

Wet waardering onroerende zaken

3.5.1 Jaarlijkse taxatie
De herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vindt
jaarlijks plaats. Dat wil zeggen dat bij de bepaling van de waarde voor het belastingjaar
2015 uitgegaan wordt van de waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de
staat waarin de zaak op die datum verkeert. De waardepeildatum (01-01-2014) ligt dus
een jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar (2015) waarvoor de waarde is
vastgesteld.
WOZ waarden zijn nog niet definitief
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ
waarde per 1-1-2014. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZwaarde kan een voordeel of nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen.
3.6 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb)
Algemeen
In de voornoemde verordening zijn geen redactionele of inhoudelijke wijzigingen
aangebracht.
In de begroting 2013-2016 was voor 2015 een extra stijging van de OZB opgenomen van
1%. Tezamen met de nu doorgevoerde indexatie van 1% stijgen de tarieven van de OZB
ten opzichte van 2014 met 2%. De tarieven zijn berekend op basis van de nieuwe concept
WOZ-waarden 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014).
OZB woningen eigenaren

OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers

Dit leidt tot het volgende tarief in 2015:

Dit leidt tot de volgende tarieven in 2015:

Tarief OZB woningen

Tarieven OZB niet-woningen:

Eigenaren …….. %.

eigenaar ……. %;
gebruiker ……. %.

Pagina 4 van 11 Versie
Registratienr.: Z/14/006946/13258

2014

Nr.1

Agendapunt 7

raadsvoorstel

3.7

Verordening precariobelasting
Algemeen
In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele wijzigingen
aangebracht.
Artikel 4 (vrijstellingen), onder j, is inhoudelijk gew ijzigd ten aanzien van de
evenementen. De vrijstellingsbepaling is geherformuleerd zodat deze ook de
juridische toets van de rechter kan doorstaan.
Inhoudelijk is Artikel 13, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn
de artikelen 14 en 15 vernummerd in 13 en 14.
De tarieven precariobelasting 2014 zijn in 2014 abusievelijk niet verhoogd met de in de
begroting opgenomen indexatie van 2%. Voor 2015 worden deze tarieven derhalve met
de indexatie van 2014 en 2015 (2% + 1% = 3%) verhoogd.

3.8

Verordening rioolheffing
Algemeen
In de voornoemde verordening zijn geen redactionele wijzigingen aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 14, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn
de artikelen 15 en 16 vernummerd in 14 en 15.
Voor voornoemde heffing wordt ernaar gestreefd, de tarieven zodanig vast te stellen dat
over een periode van meerdere jaren de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde
lasten, hetgeen overeenstemt met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van
maximaal 100%. De Rioolheffing 2015 is, naast de inflatiecorrectie van 1%, verhoogd
met 5,5% op basis van het in 2011 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
waarmee de totale stijging uitkomt op 6,5%. De stijging is cumulatief doorgevoerd voor de
jaren 2012 tot en met 2015.

3.9

Verordening toeristenbelasting
Algemeen
In deze voornoemde verordening zijn geen redactionele wijziging aangebracht.
Inhoudelijk is Artikel 9, Kwijtschelding toegevoegd. Dit artikel is extra opgenomen om te
voorkomen dat voor de aanslagen toeristenbelasting kwijtschelding wordt aangevraagd.
Inhoudelijk is Artikel 12, Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve is
het oude artikel 9 vernummerd in artikel 10.
Het tarief toeristenbelasting 2015 is met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd.
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3.10 Verordening leges
Algemeen
In 2014 is wederom een kostendekkendheidsonderzoek uitgevoerd dit heeft betrekking
op het belastingjaar 2014. Hiervoor zijn de op dat moment aanwezige (prestatie)
gegevens gehanteerd.
In de legesverordening 2015 zijn enkel redactionele en inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd.
Artikel 2 (belastbaar feit) en artikel 3 (belastingplicht) zijn aangepast aan de vigerende
wetgeving.
Artikel 4 (vrijstellingen) is inhoudelijk gewijzigd ten aanzien van de evenementen. De
vrijstellingsbepaling is geherformuleerd zodat deze ook de juridische toets van de rechter
kan doorstaan.
Artikel 12 in de voornoemde verordening is overbodig geworden en derhalve uit de
verordening geschrapt, aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Dit heeft tot gevolg
dat de artikelen 13 en 14 vernummerd zijn in 12 en 13.
Hieronder aangegeven de wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2015 per hoofdstuk.
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen (bijv. trouwboekje) de
inflatiecorrectie door te voeren.
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde
(maximum) tarieven bekendgemaakt.
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Vooruitlopend op de wettelijke doorvoering van het maximumtarief per 1 januari 2015 is in
de tarieventabel is het tarief aangepast naar € 38,20. Voor het overige zijn geen
aanpassingen doorgevoerd.
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde
(maximum) tarieven bekendgemaakt.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
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Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is het kwartiertarief aangepast
aan de feitelijke situatie.
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014
De Huisvestingswet is gewijzigd, hierop zijn de belastbare feiten aangepast. Tevens zijn de
tarieven aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 12 Leegstandswet
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 15 Kansspelen
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde
(maximum) tarieven bekendgemaakt.
Slechts het tarief voor de loterijvergunning is aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen de inflatiecorrectie door
te voeren.
Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 18 Diversen
In artikel 1.18.3 en 1.18.3.1 is een nieuw belastbaar feit inzake het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. Hiervoor is gekozen, omdat op dit
moment de kosten die worden gemaakt nog niet kunnen worden verhaald en feitelijk ten
laste komen van de algemene middelen. Om kostenverhaal mogelijk te maken is dan ook
een nieuwe bepaling in de tarieventabel opgenomen. Concreet gaat het dan om de
inschrijving in het LRKP. In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders,
kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die
voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen ingeschreven. Indien tot exploitatie wordt
overgegaan is het onder meer noodzakelijk dat de GGD een inspectie uitvoert. Tevens
gaat hier ook enige ambtelijke inzet mee gepaard. Middels het opnemen van een nieuw
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belastbaar feit kunnen de kosten worden verhaald op de aanvrager. De inspectiekosten
bedragen gemiddeld € 197,00. Daarnaast is nog enige ambtelijke inzet noodzakelijk.
Derhalve bedraagt de kostprijs op dit moment € 237,00.
De ander tarieven in dit hoofdstuk zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
Ter verduidelijking is de begripsbepaling gebruiksoppervlakte toegevoegd. Zowel de
definitie bouwkosten als aanlegkosten is komen te vervallen, omdat deze niet worden
gebruikt.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Tarieven zijn aangepast, bezien vanuit de inflatiecorrectie, echter de 20% voor de
conceptaanvraag is niet gewijzigd.
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Daarnaast kan worden vermeld dat het
onderdeel planologische afwijking al dan niet in combinatie met de bouwactiviteit enigszins
is aangepast gelet op de hedendaagse praktijk en de veranderde wetgeving. Deze
tarieven zijn ook meer kostendekkend gemaakt. Tot slot zijn sommige onderdelen
vernummerd
Hoofdstuk 4 Vermindering
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd.
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd.
Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
Geen aanpassingen doorgevoerd.
Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
Uitgaande van het feit dat de APV per 2015 wordt gewijzigd is ook de nieuwe categorieindeling van de evenementen van toepassing. In de tarieventabel zijn dan ook deze
wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn de tarieven kostendekkend gemaakt.
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de evenementen die voorheen als “klein
evenement’ konden worden aangemerkt, vallen nu onder de categorie A-evenementen.
Hiervoor kan worden volstaan met een kennisgeving en daarvoor worden derhalve geen
leges in rekening gebracht bij de aanvrager.
Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten
Gelet op de wens vanuit de praktijk zijn sommige vergunningen nu ook als eendaagse
vergunning aan te vragen. Dit heeft onder andere betrekking op de standplaats-, collecteen de ventvergunning. De tarieven zijn waar mogelijk kostendekkend gemaakt en in enkele
gevallen is de inflatiecorrectie toegepast.
Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is conform de Huisvestingswet
2014 het belastbaar feit aangepast naar de vigerende wetgeving.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.
Voor de volledigheid dient nog te worden opgemerkt dat alle legestarieven op € 0,05 naar
beneden (ten voordele van de burger) zijn afgerond. Dit kan betekenen dat de tarieven ter
zake van kopieën niet aan verandering onderhevig zijn, omdat de inflatiecorrectie slechts
1% bedraagt. Voor het volgende belastingjaar (2016) wordt hier rekening mee gehouden.
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4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
WOZ waarden zijn nog niet definitief
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ
waarde per 1-1-2014. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZwaarde kan een voordeel of nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen.

5

Duurzaamheid
N.v.t.

6

7

Communicatie en participatie
Na vaststelling door de Raad is het noodzakelijk om de belastingverordeningen 2015 in het
elektronische Gemeenteblad bekend te maken en in werking te laten treden. Tevens zal er
opname van geconsolideerde tekst van de verordeningen via de Centrale Voorziening
Decentrale Regelingen (CVDR) plaatsvinden.
Kosten, baten en dekking
Ingevolge artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten en lasten de
rechten bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, niet uitgaan boven de geraamde
gemeentelijke lasten ter zake. Een soortgelijke voorschrift is ten aanzien van
afvalstoffenheffing opgenomen in artikel 15.33 Wet Milieubeheer, waarbij wordt
aangetekend dat voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten een afzonderlijke
toetsing dient plaats te vinden. Omdat de baten en lasten niet altijd in hetzelfde boekjaar
vallen wordt in dergelijke gevallen gerekend met meerdere jaren.
De kostendekkendheid voor 2015 zien er als volgt uit:
Soort heffing : Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Kostendekking : 100%
Soort heffing : Lijkbezorgingsrechten
Kostendekking : 100%
Soort heffing : Rioolheffing
Kostendekking : 100%
Soort heffing : Marktgelden (2014)
Kostendekking : 45%
Voor het belastingjaar 2015 is de prognose dat de inkomsten alsmede de kosten weinig tot
niet aan verandering onderhevig zijn. Concreet is dan ook de verwachting dat het
kostendekkendheidspercentage om en nabij de 50% zal uitkomen voor het aankomende
belastingjaar.
Soort heffing ; Leges (2014)
Kostendekking : Titel I 108%
Titel II 71%
Titel III 15%
Totale dekkingspercentage van de legesverordening is 93%.
Ten aanzien van Titel I kan worden aangegeven dat op basis van het uitgevoerde
kostendekkendheidsonderzoek een kostendekkendheidspercentage is berekend van
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108%. Voor het aankomende belastingjaar zijn enkele tarieven verlaagd (zie met name het
hoofdstuk huwelijken) om zorg te dragen dat het kostendekkendheidspercentage wat lager
uitkomt (uitgaande van niet zeer afwijkende prestatiegegevens). Om sommige tarieven niet
met meer dan 10% te verlagen is ervoor gekozen om dit stapsgewijs te doen. Kortom
hiervoor is aandacht en ook het aankomende belastingjaar zal het geheel worden
gemonitord. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat gelet op artikel 229b, van de
Gemeentewet, de geraamde totale opbrengsten van de (algehele) legesverordening van
de gemeente niet hoger mogen zijn dan de totale geraamde kosten, de zogenoemde
opbrengstenlimiet. Derhalve zorgt de (marginale) overschrijding van het
kostendekkendheidspercentage van Titel I op dit moment niet voor problemen, omdat in
Titel II en Titel III nog sprake is van een onder dekking.
Voor het belastingjaar 2015 is de verwachting dat de prestatiegegevens niet zullen
afwijken van het belastingjaar 2014. Het kostendekkendheidspercentage over de gehele
legesverordening voor het belastingjaar 2015 zal niet uitkomen boven de 100% (maximale)
kostendekkendheid.
8

Evaluatie

Wij stellen u voor de:
Onder bijlagen, bijgevoegde Belastingverordeningen 2015, in de voorkomende gevallen met
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen
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Bijlagen:

Verordening afvalstoffenheffing 2015 en verordening reinigingsrechten 2015,
nr. Z/14/006946/13272;
Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
2015, nr. Z/14/006946/13283;
Verordening hondenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13292;
Verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr. Z/14/006946/13297;
Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr.
Z/14/006946/13301;
Verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13305;
Tarieventabel behorende bij de verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13308;
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015, nr. Z/14/006946/13309;
Verordening precariobelasting 2015, nr. Z/14/006946/13311;
Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2015, nr.
Z/14/006946/13313;
Verordening rioolheffing 2015, nr. Z/14/006946/13316;
Verordening toeristenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13319;
Verordening leges 2015 nr. Z/14/006946/13322;
Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, nr. Z/14/006946/13323;.
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Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

4 november 2014

Rampen
Onderwerp:

RBS Deelname aan het
Regionaal Veiligheidshuis
Hollands Midden

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van , nr. Z/14/006356/12130 , 27 oktober 2014;

*Z0025AA395
A*

gezien het advies van het Politiek forum van 27 oktober 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

In te stemmen met deelname aan regionaal het veiligheidshuis Hollands Midden en akkoord te
gaan met regionale financiering, via de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voorwaarde voor
instemming voor aanwending van het (btw-)voordeel voor financiering van de realisatie van het
regionale veiligheidshuis Hollands Midden, is dat dit bedrag taakstellend is.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

4 november 2014

Rampen
Onderwerp:

Veiligheidshuis Hollands

Aan de raad.

Midden

Beslispunten

*Z0025A8F14
A*

1. Instemmen met deelname aan het regionaal veiligheidshuis Hollands Midden en akkoord
gaan met regionale financiering, via de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voorwaarde
voor instemming voor aanwending van het (btw-)voordeel voor financiering van de
realisatie van het regionale veiligheidshuis Hollands Midden, is dat dit bedrag
taakstellend is.

1

Inleiding
1.a

In het kort
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerksamenwerking tussen partners
uit de straf-, en zorgketen, waarin onder eenduidige regie een ketenoverstijgende
aanpak wordt geformuleerd voor complexe problematiek bij ernstige overlast,
maatschappelijke uitval en criminaliteit. Concreet resultaat: integrale
probleemanalyse met een persoons-, gezins-, en/of gebiedsgericht plan van aanpak
met concrete afspraken over de verschillende interventies, inzet van partners en
eventuele vervolgstappen, waarbij vooral gedacht moet worden aan (jeugdige)
veelplegers, (ex-)gedetineerden, plegers van huiselijk geweld, en jeugdgroepen.
Voorstel is om de financiering regionaal te regelen en btw voordeel hiervoor te
gebruiken, dat is ontstaan (door de overgang van taken van de GHOR
(Veiligheidsregio) naar de RDOG HM).

1.b

Voorgeschiedenis
De Veiligheidshuizen Gouda en Leiden bestaan sinds 2009 en zijn inmiddels
samengevoegd tot het Veiligheidshuis Hollands Midden. De eerste jaren heeft het
veiligheidshuis zich vooral gericht op het ontwikkelen van een breed netwerk in de
regio en het behandelen van casuïstiek voor de gemeenten Gouda en Leiden. Sinds
eind 2011 coördineert het Veiligheidshuis ook de nazorg voor (ex-)gedetineerden
voor het grootste deel van de regiogemeenten, waaronder Leiderdorp. Nazorg is
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sinds 2004 een verantwoordelijkheid van gemeenten, waarvoor tot en met 2013
extra financiering beschikbaar was vanuit het Rijk.

Sinds 1 januari van dit jaar wordt steeds duidelijker dat een andere weg is
ingeslagen. Het is al lang niet meer het veiligheidshuis van Leiden, uitgebreid met
regiogemeenten, het is na de samenwerking met veiligheidshuis Gouda een
regionaal veiligheidshuis. Waar bij aanvang van het (toen nog Leidse)
veiligheidshuis de meerwaarde niet duidelijk werd gemaakt, zijn inmiddels positieve
ervaringen opgedaan bij enkele casussen. Gemeenten hebben vanaf dit jaar de
regie bij de veiligheidshuisorganisaties. Vanuit het OM – voormalig regievoerder van
de veiligheidshuizen – gaat er daarom een financiële bijdrage naar Leiden en
Gouda, als zetelgemeenten van het veiligheidshuis Hollands Midden.

Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) lag er bij het AB een voorstel
om het Veiligheidshuis in te zetten als middel om de sociale veiligheid binnen de
regio Hollands Midden vorm te geven. Individuele gemeenten leveren een financiële
bijdrage aan de het Veiligheidshuis en regionale financiering voorkomt uitsluiting
van gemeenten, wat een bedreiging zou vormen voor een sluitende
ketensamenwerking in Hollands Midden. Niemand heeft er baat bij als professionals
casuïstiek uit enkele gemeenten niet binnen het Veiligheidshuis kunnen aandragen,
omdat die gemeenten hebben besloten niet aan te sluiten op het Veiligheidshuis.
Bij eventuele aansluiting gaat het in financiële zin om een relatief klein bedrag (€
6.500) dat in principe ten goede komt aan de uitvoering van het huidige beleid en in
die zin niet direct een raadsaangelegenheid is. Gezien de eerdere gebleken
betrokkenheid bij het onderwerp vinden wij instemming van u als raad, erg
belangrijk.
1.c

Samenhang beleidsvelden
Ten aanzien van dit besluit is er zekere samenhang met het beleidsveld
volksgezondheid. De financiering via de Veiligheidsregio is op deze manier mogelijk
geworden door dat vrij is gekomen door btw voordeel, wat het gevolg is van het
overhevelen van taken van de Veiligheidsregio naar de RDOG (Regionale Dienst
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Openbare Gezondheid. Daarnaast is er natuurlijk sprake van dat er ook partners
deelnemen in het veiligheidshuis, die gericht zijn op de openbare gezondheid.
2

Beoogd effect
De voordelen die worden beoogd door deel te nemen aan het Veiligheidshuis zijn:
- Problematiek die gemeentegrenzen overstijgt kan binnen een regionaal Veiligheidshuis
eenvoudiger aangepakt worden. Deze problematiek laat zich niet leiden door
gemeentegrenzen;
- De gebundelde expertise van alle partners binnen het Veiligheidshuis levert een
meerwaarde qua inhoud en snelheid van handelen op casuïstiek. Afstemming over het
benodigde en beschikbare instrumentarium uit de verschillende ketens (zorg, straf en
veiligheid) levert een aanpak op waarbinnen acties elkaar versterken en opvolgen en
professionals met elkaar samenwerken i.p.v. langs elkaar heen. Op die manier sluit het
net zich rondom de casus;
- De gemeentelijke overleggen kunnen hun casus, wanneer zij zelf niet in staat zijn een
oplossing te bieden, inbrengen en eventueel uitzetten bij het Veiligheidshuis. Dit
vergroot de slagkracht van het lokale overleg. Deelname aan het Veiligheidshuis betreft
dus geen vervanging van lokale initiatieven;
- Voorts neemt een aantal deelnemende partners, waaronder het Openbaar Ministerie,
alleen nog maar deel aan overleggen binnen het Veiligheidshuis uit efficiency
overwegingen. Aansluiting betekent ook met deze partners gegarandeerde
samenwerking.

3

Argumenten
Aansluiting bij het veiligheidshuis is vooral ingegeven vanuit een kwaliteitsverbetering.
Er is meer expertise inzetbaar en er wordt maximaal gebruik gemaakt van
informatiedeling ten behoeve van met name de wat complexere casuïstiek. Bovendien
worden processen versneld door de centrale informatiedeling.
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Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
Een kanttekening die te plaatsen is, is de invloed die je als individuele gemeente wellicht
hebt binnen het samenwerkingsverband. Aan de andere kant ben je als individuele
gemeente regiehouder van je eigen casuïstiek. Bovendien worden partners gemakkelijk
gevonden en zijn de belangen vaak gedeelde belangen.

5

Duurzaamheid
N.v.t.

6

Communicatie en participatie
Via de website kan de regionale samenwerking in het veiligheidshuis worden
gecommuniceerd. Indien mensen worden besproken in het veiligheidshuis, is het verplicht
deze mensen hiervan op de hoogte te stellen. Idee is dat men weet waar men besproken
wordt, eventueel worden de mensen in deze gesprekken betrokken.

7

Kosten, baten en dekking
De kosten die gemoeid zijn bij aansluiting bij het veiligheidshuis betreffen voor de
gemeente Leiderdorp zo’n € 6.500,- per jaar. Voorstel is dit te dekken uit het btw-voordeel
dat de veiligheidsregio-gemeenten hebben, door de overgang van taken van de GHOR
van de Veiligheidsregio naar de RDOG HM. Dit voordeel is de btw die voor ons
compensabel is nu de taken door de RDOG HM uitgevoerd worden. Dit is echter niet een
vaststaand bedrag per jaar. Het bedrag als taakstellend op te laten nemen in de VRHMbegroting is daarom voorwaarde voor instemming. Dit is ook zo geformuleerd in de
(concept-) zienswijze van uw raad ten aanzien van de 2e wijziging programmabegroting
2014 VRHM, richting het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

8

Evaluatie
De afdeling OOV houdt een vinger aan de pols ten aanzien van de dienstverlening van het
veiligheidshuis, waarvoor de jaarrekening als document de basis is. Verder hebben de
prestaties in het veiligheidshuis effect op de doelen en prioriteiten zoals deze geformuleerd
zijn in ons lokale veiligheidsbeleid. Ook op deze manier worden de verrichtingen en
prestaties gemonitord.
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
Informatie veiligheidshuis Hollands Midden
concept raadsbesluit deelname regionaal veiligheidshuis Hollands Midden

Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Wat is het Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en
zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een
ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast, maatschappelijke uitval
en criminaliteit te bestrijden.
Concreet resultaat van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis is een integrale probleemanalyse
met een persoons-, gezins-, en/of gebiedsgericht plan van aanpak met concrete afspraken over de
verschillende interventies, inzet van partners en eventuele vervolgstappen en monitoring. In het
Veiligheidshuis zijn zowel vertegenwoordigers van de gemeenten, de zorgketen als de strafrechtsketen
fysiek aanwezig. Dit maakt het mogelijk om snel en structureel informatie te bundelen en acties uit te
voeren.
Het gaat om complexe problematiek voornamelijk afkomstig uit de doelgroepen: (jeugdige)
veelplegers, (ex-)gedetineerden, plegers van huiselijk geweld, en jeugdgroepen.

Veiligheidshuis Hollands Midden
De Veiligheidshuizen Gouda en Leiden bestaan sinds 2009 en zijn inmiddels samengevoegd tot het
Veiligheidshuis Hollands Midden. De eerste jaren heeft het veiligheidshuis zich vooral gericht op het
ontwikkelen van een breed netwerk in de regio en het behandelen van casuïstiek voor de gemeenten
Gouda en Leiden.
Sinds eind 2011 coördineert het Veiligheidshuis ook de nazorg voor (ex-)gedetineerden voor het
grootste deel van de regiogemeenten. Nazorg is sinds 2004 een verantwoordelijkheid van gemeenten,
maar is vooral voor kleine gemeenten niet eenvoudig zelf te organiseren. Voor deze coördinatie was
tot en met 2013 extra financiering beschikbaar vanuit het Rijk.
De vaste partners die binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden fysiek samenwerken zijn: de
gemeenten Leiden en Gouda, het Openbaar Ministerie, de Politie, Reclassering Nederland, Palier, het
Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële
Inrichtingen, Halt en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Daarnaast werkt het
Veiligheidshuis op structurele basis samen met vele regionale en lokale zorg- en dienstverleners.
Het Veiligheidshuis kent een dagelijkse aansturing door een Ketenmanager. Op tactisch niveau vindt
aansturing plaats door een Regiekamer, bestaande uit managers vanuit de hierboven genoemde vaste
partners. Op strategisch niveau vindt aansturing plaats en wordt verantwoording afgelegd aan de
Stuurgroep van het Veiligheidshuis die bestaat uit bestuurders van de vaste partners. Beide gremia
worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk.

Regionalisering van het Veiligheidshuis
Vanuit de Rijksoverheid is gesteld dat iedere gemeente in Nederland zich zou moeten kunnen
aansluiten bij een Veiligheidshuis en heeft daarom aan de zetelgemeenten een bedrag beschikbaar
gesteld om dit mogelijk te maken. De Rijksbijdrage gaat uit van een cofinanciering door gemeenten en
is specifiek bedoeld voor een aantal basisfaciliteiten van het Veiligheidshuis, zoals huisvesting, ICT en
ketenpersoneel.
Problematiek die gemeentegrenzen overstijgt kan binnen een regionaal Veiligheidshuis eenvoudiger
aangepakt worden. Voor alle deelnemende (regionaal werkende) partners is het vele malen efficiënter
om op een centrale locatie bijeen te komen en daar een integraal, breed gedragen plan van aanpak te
maken. Bovendien sluiten enkele (justitiële) partners vanaf 2014 niet meer aan in lokale overleggen.
Zij investeren in hun aanwezigheid en daarmee hun kwaliteit, binnen het Veiligheidshuis.
De gebundelde expertise van alle partners heeft een meerwaarde qua kwaliteit en snelheid van
handelen in casuïstiek. Afstemming over het benodigde en beschikbare instrumentarium uit de
verschillende ketens (zorg, straf en veiligheid) levert een aanpak op waarbinnen acties elkaar
versterken en opvolgen en professionals met elkaar samenwerken. Op deze manier sluit het net zich

rondom een casus. Bovendien worden lacunes in het huidige (zorg)interventie-aanbod voor de regio
zichtbaar en kan dit worden aangepakt.
Gemeenten kunnen eenvoudig gebruik maken van dit platform aan partners en overleggen om hun
ingewikkelde casuïstiek aan te pakken, zonder dit zelf te organiseren.
Deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van het Veiligheidshuis door casuïstiek in te brengen
en zelf deel te nemen aan de overlegtafels. Tevens kunnen gemeenten (de partners van) het
Veiligheidshuis Hollands Midden als informatiecentrum benaderen voor casuïstiekinformatie,
interventierepertoire en advies.
In de regio Hollands Midden vinden verscheidene casuïstiekoverleggen plaats, vooral gericht op zorg.
Het Veiligheidshuis is een aanvulling op deze overleggen zodra straf en/of veiligheid een rol speelt en
wanneer de casus de lokale expertise overstijgt. Dan kan het Veiligheidshuis tevens als
opschalingsmodel dienen. De verbinding tussen het Veiligheidshuis en deze lokale overleggen, zorgt
ervoor dat casuïstiek niet dubbel besproken wordt en geen enkele casus tussen wal en schip valt.
Alphen aan den Rijn en Katwijk organiseren zelf casuïstiekoverleggen die een gedeeltelijke overlap
vormen met casuïstiek die binnen het Veiligheidshuis wordt besproken. Op bestuurlijk niveau hebben
deze gemeenten aangegeven hun eigen overleggen voort te willen zetten en te zullen aansluiten op het
Veiligheidshuis door middel van het gebruik van GCOS (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend
Systeem) het registratiesysteem dat landelijk gebruikt wordt binnen Veiligheidshuizen. Op die manier
vindt eenvoudig afstemming plaats welke personen en gezinnen op welke overleg worden besproken
en kan er zonder verlies van informatie naar het Veiligheidshuis worden opgeschaald indien dit is
gewenst. Beide gemeenten hebben aangegeven dat zij de regionalisering van het VHH HM steunen als
dit niet slechts een fysieke functie zal zijn, maar ook gaat functioneren als een regionaal netwerk,
waarvan de bestaande overleggen in Alphen aan den Rijn en Katwijk deel uitmaken. Daarnaast is
afgesproken dat de prioritering van de agenda van het casuïstiekoverleg binnen het Veiligheidshuis
wordt bepaald op aangeven van in overleg met de lokale gemeenten.

Financiering
Een regionaal Veiligheidshuis vraagt om een regionale financiering, dat wil zeggen dat iedere
gemeente een bijdrage levert. Het voorkomt uitsluiting van gemeenten, wat een bedreiging zou
vormen voor een sluitende ketensamenwerking in Hollands Midden. Niemand heeft er baat bij als
professionals casuïstiek uit enkele gemeenten niet binnen het Veiligheidshuis kunnen aandragen,
omdat die gemeenten hebben besloten niet aan te sluiten op het Veiligheidshuis.
Daarnaast hebben de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda aangegeven dat het meedoen van
in principe alle gemeenten in Hollands Midden voor hen een belangrijke voorwaarde is
In de huidige situatie vindt financiering van het Veiligheidshuis plaats vanuit de gemeenten Leiden en
Gouda en een rechtstreekse bijdrage van bijna € 295.000 vanuit het Rijk aan Leiden als zetelgemeente.
De gemeenten Gouda en Leiden leveren in 2014 een bijdrage van respectievelijk € 115.000 en €
192.000 waardoor complexe- en nazorgcasuïstiek uit Leiden en Gouda besproken kan worden binnen
het Veiligheidshuis.
Leiden en Gouda kunnen niet alle kosten dragen voor de inzet van het Veiligheidshuis op casuïstiek
voor regiogemeenten. Om een basismodel Veiligheidshuis (bijlage 1) voor de regio Hollands Midden
te organiseren is een bijdrage vanuit alle regiogemeenten nodig van totaal € 180.000. Vanuit het
basismodel kunnen alle gemeenten casuïstiek aandragen, wordt op complexe en nazorg- casuïstiek een
integraal plan van aanpak ontwikkeld en hebben zij trekkingsrecht op vrijwillige trajecten.
In de huidige begroting van het Veiligheidshuis 2014 á € 628.000 zijn naast Leiden en Gouda vijf
regiogemeenten opgenomen die in 2013 ambtelijk of bestuurlijk hebben aangegeven (ook los van
financiering via de Veiligheidsregio) te willen participeren binnen het Veiligheidshuis. De zeven
gemeenten brengen met elkaar ca € 70.000,- in. De bijdragen zijn vastgesteld aan de hand van het
percentage inwoners per gemeente van de gevraagde € 180.000 aan bijdrage (zie bijlage 2)
Het totaal van de Rijksbijdrage, de bijdrage van de zeven participerende gemeenten maakt de
begroting Veiligheidshuis 2014 voor dit moment sluitend.
Deze gemeenten staan samen voor circa 61% van de casuïstiek uit de regio. Alphen aan den Rijn en
Katwijk vangen een deel van de regionale casuïstiek af met eigen overleggen, waar zij ook zelf de

kosten voor dragen (zie bijlage kostenoverzicht huidige situatie). Alphen aan den Rijn blijft de
casussen voor de gemeenten Kaag en Braassem, en Nieuwkoop organiseren (uit de nieuwe regionale
middelen wordt Alphen aan den Rijn hiervoor gecompenseerd voor € 3.000 per genoemde gemeente;
hierdoor betalen de genoemde gemeenten niet dubbel). Verwacht wordt dat wanneer het
Veiligheidshuis volledig regionaal kan gaan werken, zij een toename krijgt van 20 tot 25% in
casuïstiek.
Met het rondkomen van de financiering vanuit de Veiligheidsregio zou er een bedrag van
€ 110.000,- (€ 180.000 – € 70.000 van de zeven reeds participerende gemeenten) bovenop de huidige
begroting van het Veiligheidshuis 2014 komen, wat resulteert in een nieuwe begroting van € 738.000
(incl. begrotingen veiligheidshuizen gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk: € 843.900).
De extra middelen zijn nodig voor inzet op extra personeel om de toename van 20 tot 25 % casuïstiek
uit de regio te kunnen verwerken en voor de bekostiging van (vrijwillige) trajecten om de slagkracht
binnen het Veiligheidshuis te behouden. In de begroting van het Veiligheidshuis is namelijk een
kostenplaats opgenomen voor vrijwillige trajecten. Deze middelen zijn bedoeld om regiobreed in te
zetten op casuïstiek. Daarbij kan gedacht worden aan het inkopen van een begeleidingstraject bij bv de
reclassering. Hierdoor hoeven gemeenten geen aanvullende kosten te maken wanneer in een overleg
besloten wordt dat het wenselijk is om begeleiding in te zetten op een casus. Dit wordt dan centraal
vanuit die kostenplaats betaald. Dit centraal inzetten van vrijwillige trajecten komt voort uit het
argument dat casuïstiek zich niet houdt aan gemeentegrenzen en we in de regio met elkaar niet moeten
willen dat iemand benodigde begeleiding misloopt als een individuele gemeente de begeleiding niet
zou kunnen betalen.

Evaluatie
Uit bovenstaande blijkt dat het regionaliseren van het Veiligheidshuis Hollands Midden een
realistische ambitie is van de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda. De praktijk zal moeten
aantonen of de geschetste meerwaarde van het regionaliseren daadwerkelijk wordt verkregen. Gelet
hierop is afgesproken dat na twee jaar het functioneren van het Veiligheidshuis zal worden
geëvalueerd op effectiviteit en meerwaarde. Deze evaluatie zal worden uitgebracht aan het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio en aan de besturen van de deelnemende gemeenten.
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Onderwerp:

RBS Beleidsplan

Leiderdorp,

4 november 2014

Participatiewet

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van 7 oktober 2014, nr. Z/14/004375/12040;
gezien het advies van het Politiek Forum van 27 oktober 2014;

*Z002581543
6*

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te
stellen en daarmee in te stemmen met:
a)

de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen naar werk toe te leiden,
bij voorkeur naar regulier werk;

b)

voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie op een andere wijze te
ondersteunen;

c)

de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;

d)

de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar te beleggen bij Project
JA;

e)

bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling het
accent te leggen op de doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het
Wettelijk Minimumloon;

f)

gebruik te maken van de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie, no riskpolis en
beschut werk;

g)

de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3 uitgestroomde WSWmedewerkers;

h)

daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel plafond in te bouwen;

i)

maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratie-instrumenten te blijven inzetten;

j)

de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale activering af te schaffen;
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k)

prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;

l)

de werkgeversdienstverlening te intensiveren;

m)

bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers, werknemers, UWV en de
overige gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het
nog op te richten Werkbedrijf;

n)

uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en eventuele mutaties in de
rijksmiddelen;

o)

in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te stellen, waarbij het
door het rijk aangeleverde kader als basis dient.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

Beleidsplan Participatiewet

Aan de raad.

Beslispunten

4 november 2014

*Z002551EC3
A*

1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te
stellen en daarmee in te stemmen met:

a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij
voorkeur naar regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie op een andere wijze te
ondersteunen;
c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;

d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling het accent te
leggen op de doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het Wettelijk
Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie, no riskpolis en beschut
werk;
g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3 uitgestroomde WSWmedewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratie-instrumenten te blijven inzetten;
j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren;
m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers, werknemers, UWV en de overige
gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het nog op te richten
Werkbedrijf;
n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en eventuele mutaties in de
rijksmiddelen;
o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te stellen, waarbij het door het
rijk aangeleverde kader als basis dient.
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Inleiding
1.a

In het kort
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de
Wet werk en bijstand (WWB). De belangrijkste veranderingen zijn dat de toegang tot
de Wsw wordt afgesloten en dat de Wajong alleen toegankelijk wordt voor
jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De mensen die
geen aanspraak meer maken op de voorzieningen van Wsw en Wajong vallen vanaf
1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het centrale doel van de wet is om mensen
met arbeidsbeperkingen die nog wel arbeidsvermogen hebben toe te leiden naar
werk, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Gemeenten hebben de opdracht om
werkzoekenden te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Met het beleidsplan
geeft de gemeente Leiderdorp invulling aan deze opdracht. Het biedt de kaders en
keuzes waarbinnen de Participatiewet uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is
voorbereid in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio (Leiden,
Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB.

1.b

Voorgeschiedenis
De oorsprong van de Participatiewet ligt in het wetsvoorstel Wet werken naar
vermogen (Wwnv) van het toenmalige kabinet Rutte I. Na de val van het kabinet op
23 april 2012 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. Met het wetsvoorstel
Invoeringswet Participatiewet bouwt het huidige kabinet Rutte II voort op de
uitgangspunten van de Wwnv, zij het dat andere accenten zijn gelegd en de sociale
partners een duidelijk substantiëlere rol hebben gekregen bij de totstandkoming van
de wet. Ook bij de uitvoering van de diverse maatregelen spelen de sociale partners
een belangrijke rol. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn diverse afspraken
vastgelegd. Meest in het oog springende afspraak betreft het creëren van 125.000
extra banen voor mensen met een arbeidshandicap, die in de periode tot 2026
gefaseerd worden gerealiseerd, de zogenaamde garantiebanen (inmiddels banen
op grond van de banenafspraak geheten).

Bij de beleidsvoorbereiding Participatiewet is vanaf het begin nauw samengewerkt
met de gemeente Leiden. Deze samenwerking is in de loop van de tijd verbreed
naar de twee andere gemeenten in de Leidse regio, Zoeterwoude en Oegstgeest.
Het zwaartepunt bleef niettemin bij Leiden en Leiderdorp. Daarnaast is de
verbinding gezocht met de andere transities, met name de Wmo. Ten aanzien van
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de Instrumenten Loonkostensubsidie en de No-Riskpolis is regionaal afgestemd in
het PHO Sociale agenda/ Economische Zaken van Holland Rijnland van 2 juli 2014.

Het Beleidsplan is op 22 juli 2014 door ons college voor inspraak vastgesteld.
Gedurende de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties ontvangen. De gemeente
Leiden heeft een tweetal inspraakreacties ontvangen: van de Adviesraad Werk en
Inkomen Leiden-Leiderdorp (de voormalige en samengevoegde cliëntenraden WWB
en Wsw) en van de Stichting ZON. De opmerkingen en vragen hebben op een
beperkt aantal plaatsen tot wijzigingen geleid. Die zijn uitsluitend tekstueel en
beogen vooral meer helderheid te bieden. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten
opzichte van het eerder vastgestelde Beleidsplan.
1.c

Samenhang beleidsvelden
De invoering van de Participatiewet maakt samen met de transities op het gebied
van jeugd en zorg onderdeel uit van het zogenoemde 3D-project. Waar van
toepassing is met een integrale bril naar de materie gekeken en zijn de
mogelijkheden om over deelgrenzen heen samen te werken verkend en nader
uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is het onderzoeken van de mogelijkheden om de
arbeidsmatige dagbesteding binnen de Wmo en het beschut werk binnen het
beleidsveld Werk en Inkomen samen te voegen. Daartoe is inmiddels bij DZB een
pilot gestart, in nauwe samenwerking met Gemiva en Stichting De Haardstee.

2

Beoogd effect
Het beleidsplan biedt het kader voor de uitvoering van de Participatiewet.

3

Argumenten
1-1 Biedt het beleidsmatige kader voor uitvoering van de Participatiewet
Binnen de Participatiewet hebben gemeenten ruimte voor het maken van eigen keuzes en
het leggen van accenten. De keuzes betreffen onder andere de vorm en inhoud van de
ondersteuning, de instrumenten en voorzieningen die daarvoor ingezet worden, de
bepaling wie tot de doelgroep behoort en de wijze van bepaling van de loonwaarde (in het
kader van de loonkostensubsidie).

1-2 Biedt inwoners en werkgevers helderheid
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Door het vaststellen van het beleid ontstaat er voor zowel inwoners als werkgevers
helderheid over welke keuzes de gemeente maakt, welke prioriteiten zij legt en op welke
wijze zij het instrument loonkostensubsidie ten behoeve van welke groepen inzet.

1-3 Bevestigt het eerder vastgelegde uitgangspunt
Bij de vaststelling van het Herontwerp van het sociaal domein is reeds vastgelegd dat de
beschikbare budgetten leidend zijn. Met vaststelling van het voorliggende beleidsplan
wordt dit uitgangspunt concreet herbevestigd.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
In het kader van de 3D-operatie is op basis van het in de gemeente Leiden gehanteerde
format een brede risico-inventarisatie voor Leiderdorp opgesteld, op het gebied van zorg,
jeugd en participatie. Naast de beschrijving van de mogelijke risico’s en de potentiële
gevolgen die deze kunnen hebben, is een inschatting van de omvang van het financiële
risico gemaakt en zijn beheersmaatregelen geformuleerd. De financieel omvangrijkste
risico’s op basis van de risico-inventarisatie zijn opgenomen in de risicoparagraaf in de
begroting.

5

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

6

Communicatie en participatie
Klanten zijn reeds en worden ook de komende periode via diverse media, zowel direct als
indirect geïnformeerd over de invoering van de Participatiewet, de gevolgen die dit heeft en
de keuzes die zijn gemaakt. De Adviesraad Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp blijft
betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen en zal waar nodig actief worden
gevraagd advies uit te brengen.

7

Kosten, baten en dekking
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het vaststellen van het Beleidsplan. Als
uitgangspunt geldt dat de maatregelen binnen de bestaande door het rijk beschikbaar
gestelde middelen moeten worden uitgevoerd. Die middelen bestaan uit het Inkomensdeel,
(op basis van het nieuwe objectieve verdeelmodel), inclusief een extra budget voor de
groepen die voorheen in aanmerking kwamen voor Wajong en Wsw, een toevoeging aan
het Inkomensdeel ten behoeve van het instrument loonkostensubsidie, en het
Participatiebudget, inclusief de toegevoegde middelen voor extra begeleiding.
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Evaluatie
De eerste tussenevaluatie is voorzien voor het derde kwartaal 2016 (zie beslispunt 1o). We
hebben op dat moment anderhalf jaar ervaring met de Participatiewet. Een dergelijke
periode biedt voldoende basis om de (voorlopige) effecten van de gemaakte keuzes en
ingezette instrumenten te kunnen analyseren en beoordelen. Op grond van de
tussenevaluatie is het mogelijk bij te sturen of eerder gemaakte keuzes aan te passen.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen: Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015

Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015
Naar regulier werk

Leiderdorp
Conceptversie: 1 oktober 2014
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Algemeen ................................................................................................ 6

1. Inleiding
Op 1 juli 2014 aanvaardde de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet
invoering Participatiewet. Ruim vier maanden eerder, op 20 februari
2014, ging de Tweede Kamer haar voor. De Participatiewet vervangt de
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (beter bekend
als Wajong) en treedt op 1 januari 2015 in werking. De belangrijkste
veranderingen zijn dat de toegang tot de Wsw wordt afgesloten en dat de
Wajong alleen toegankelijk wordt voor jonggehandicapten die volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De mensen die geen aanspraak meer
maken op de voorzieningen van Wsw en Wajong vallen vanaf 1 januari
2015 onder de Participatiewet. Het centrale doel van de wet is dat veel
meer mensen met arbeidsbeperkingen, die nog wel arbeidsvermogen
hebben aan het werk gaan bij voorkeur bij reguliere werkgevers.
Gemeenten hebben de opdracht om werkzoekenden te ondersteunen bij
het zoeken naar werk. De gemeente Leiderdorp onderschrijft de ambitie
van de Participatiewet en geeft met dit beleidsplan invulling aan het doel
van de wet.
Bij de beleidsvoorbereiding is nauw samengewerkt binnen de Leidse
regio, waarbij alle gemeenten – Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude – een inbreng hebben geleverd. De kansen, mogelijkheden
en risico’s die bij de implementatie van de Participatiewet een rol spelen
zijn tegen elkaar afgewogen. De keuzes voor bepaalde doelgroepen en
instrumenten – wie gaan we begeleiden naar werk en op welke wijze
doen we dat? – hebben immers gevolgen, niet alleen voor de doelgroep
3

zelf maar ook voor de gemeentelijke organisatie en (de verdeling) van het
(beschikbare) budget.
In opdracht van de gemeente Leiden heeft het bureau voor sociale
vraagstukken Radar een aantal (werk)scenario’s doorgerekend en
daarover gerapporteerd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben mede
bijgedragen aan de inhoud van het beleidsplan en de keuzes die worden
gemaakt. Datzelfde geldt voor de door DZB opgestelde visie, waarin twee
mogelijke toekomstscenario’s nader zijn uitgewerkt.
Het beleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:






Wat gaat de gemeente doen om het doel van de Participatiewet,
het doen participeren van mensen in de samenleving bij voorkeur
via regulier werk, te realiseren?
Kiest de gemeente voor specifieke doelgroepen en welke
instrumenten worden ingezet?
Op welke wijze zetten wij de beschikbare middelen in?
Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie?

Het algemeen belang
Algemeen wordt aangenomen dat het hebben van werk positief bijdraagt
aan de welvaart, het welzijn en het welbevinden van mensen. Een hoge
participatiegraad vermindert maatschappelijke kosten, zoals kosten van
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, Wmovoorzieningen et cetera. Hoe meer personen door werk actief
participeren, hoe beter dat is voor de samenleving als geheel. Het streven
is om het beleid zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen daarvan

optimaal kunnen profiteren. Hiermee waarborgen we ook het belang van
de verschillende doelgroepen.

Wettelijk kader
Met de komst van de Participatiewet komt een einde aan de instroom in
de Wsw en kunnen jonggehandicapten met arbeidsvermogen geen
aanspraak meer maken op een Wajong-uitkering. Als deze mensen geen
ander inkomen of vermogen hebben, zijn zij aangewezen op de bijstand.
Voor hen gelden dezelfde regels als voor andere bijstandsgerechtigden.
Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor hun re-integratie.
Dat geldt overigens eveneens voor de re-integratie van personen die geen
recht op een uitkering hebben. Mensen die op 31 december 2014 een
Wsw-dienstverband hebben behouden hun bestaande rechten. Hetzelfde
geldt grotendeels voor de mensen die op die datum vallen onder de
Wajong. Zij blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen
ondersteunen bij arbeidsinschakeling zijn in de wet de nieuwe
instrumenten loonkostensubsidie, ‘beschut werk-nieuw’ en de NoRiskpolis opgenomen.

private werkgevers 100.000 en de overheid 25.000 additionele banen
beschikbaar stellen voor mensen met arbeidsbeperkingen: de
garantiebanen. Het aantal banen loopt geleidelijk op tot in 2026 het
gestelde doel is bereikt. Per arbeidsmarktregio komt er een Werkbedrijf,
een netwerk waarin gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers
samenwerken aan het realiseren van de garantiebanen. Voorts is het
Werkbedrijf verantwoordelijk voor de methode van loonwaardebepaling
(in het kader van het nieuwe loonkostensubsidie-instrument) en de
invulling van de No Riskpolis. Leiderdorp valt onder de arbeidsmarktregio
Holland Rijnland1. De centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio – in
ons geval Leiden – heeft een actieve en initiërende rol in de ontwikkeling
van het Werkbedrijf en in het realiseren van de garantiebanen.

Het sociaal domein
De Participatiewet is een onderdeel van de drie decentralisaties in het
Sociaal Domein, de overdracht van taken op het gebied van jeugd, zorg en
werk van het Rijk naar de gemeenten. Bij de decentralisaties staan het
uitgaan van de eigen mogelijkheden (“eigen kracht”) van mensen en het
beginsel dat ‘iedereen meedoet’ centraal. De overdracht gaat gepaard
met forse bezuinigingen op het budget. Het beleidsplan geeft nadere
invulling aan de uitgangspunten van het herontwerp van het Sociaal
Domein.

1

Sociaal akkoord
Op 11 april 2013 sloten kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers het Sociaal Akkoord. Hierin is onder meer afgesproken dat
4

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en
Zoeterwoude. Het Werkplein is gehuisvest in Leiden.

Uitgangspunten













5

Er wordt voortgebouwd op de nota Toekomst van het Sociaal
Domein (vastgesteld 25 november 2013) en de uitgangspunten,
zoals geformuleerd in het Herontwerp van het Sociaal Domein
(vastgesteld 10 maart 2014);
De doelstelling van het beleid is dat zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk zijn;
Als (al dan niet gesubsidieerd) werk bij een reguliere werkgever
niet mogelijk is, spant de gemeente zich zo veel mogelijk zelf in
om een gesubsidieerde werkplek te bieden;
Als betaald werk niet mogelijk is, participeren mensen op een
andere manier;
Het beschikbare (rijks)budget is leidend. Dat geldt voor zowel het
inkomensdeel als het participatiebudget;
De gemeente laat het re-integratiebeleid voor mensen met een
uitkering op grond van de Participatiewet uitvoeren door Reintegratie Leiden, onderdeel van DZB;
Het re-integratiebeleid voor jongeren wordt, in het kader van het
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid, uitgevoerd door het
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt);
De bestaande rechten van de huidige Wsw-populatie zijn
gewaarborgd;
Onder de Participatiewet wordt beschut werk – nieuwe stijl
aangeboden;
De invulling van de garantiebanen (i.c. de tijdens de Regio
Werktop in Naturalis van 10 februari 2014 door de Leidse Koepel
toegezegde 500 banen in 2020) is een speerpunt van beleid;
Alle Leiderdorpers wordt een kans geboden op participatie en
werk en de gemeente geeft waar mogelijk het goede voorbeeld,
bijvoorbeeld via het bieden van stageplaatsen, het in dienst
nemen van arbeidsgehandicapten en het werken met sociale



winst op aanbesteden, conform de afspraken zoals die binnen
Holland Rijnland in 2012 zijn gemaakt;
Het aantal mensen in de sociale werkvoorziening daalt met vijf à
zes procent per jaar. De rijkssubsidie per SE (standaard eenheid)
neemt tot 2019 stapsgewijs af.

2. Beleid per 1 januari 2015
Algemeen
De gedachte die ten grondslag lag aan het bijeenbrengen van de WWB,
Wsw en Wajong in één nieuwe wet, was dat de doelgroepen van de drie
verschillende wetten een grote gelijkenis vertonen. Zij bevinden zich allen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als gevolg van de huidige hoge
werkloosheid als gevolg van de economische crisis is het aantal mensen in
de bijstand waarvan op basis van opleiding of werkervaring mag worden
aangenomen dat zij op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden sterk
gestegen. De verscheidenheid in het bijstandsbestand is daarom de
laatste jaren weer sterk toegenomen. De doelgroep is groter, maar door
bezuinigingen van het Rijk is het participatiebudget kleiner. Er is kortom
simpelweg minder te besteden.

met beperkingen. Die is nu te laag (36% versus 67 % totaal)2 en de laatste
jaren zelfs nog afgenomen.
Technisch gezien is de Participatiewet een aanpassing op een beperkt
aantal punten van de WWB. De opdracht voor het college om personen
die algemene bijstand ontvangen, te ondersteunen bij arbeidsinschakeling
is dan ook in de wet gehandhaafd. Deze traditionele doelgroep die voor
het een groot deel bestaat uit werkzoekenden zonder arbeidsbeperkingen
blijft dus de verantwoordelijkheid van de gemeente. In het beleidsplan
worden om die reden alle doelgroepen van de wet meegenomen. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt naar loonwaarde, waarbij ook het accent
van de wet op mensen met een arbeidsbeperking tot uitdrukking komt.
We gaan uit van drie hoofdgroepen:
1

mensen met een loonwaarde van tenminste 100% die:
a. zonder gemeentelijke inzet aan het werk gaan
b. met inzet van Re-integratie Leiden aan het werk gaan

2

mensen die tijdelijk enige ondersteuning ontvangen in de vorm
van bemiddeling en/of scholing (80-100% loonwaarde). Hier gaat
het om tijdelijke instrumenten (bijvoorbeeld een tijdelijke
opstapsubsidie) die worden ingezet om de werkgever over de
streep te trekken

3

mensen die permanent ondersteuning ontvangen met een
loonwaarde van:
a. 60-80%
b. 40-60%

Doelgroepen
De centrale doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, zoveel mogelijk naar regulier
werk. De nadruk in de communicatie vanuit het Rijk over de
Participatiewet ligt op toename van de arbeidsparticipatie van mensen

2

6

Bron: Memorie van Toelichting wetsvoorstel Quotumwet

c. 20-40%
d. < 20%: mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding.
Een bijzondere groep wordt gevormd door degenen met de indicatie
‘beschut werk’.3 De indicatie staat los van de loonwaarde, maar in het
algemeen ligt de loonwaarde op maximaal 40% van het wettelijk
minimumloon (WML).

De omvang van de doelgroep
Grondslag

Aantal

WWB / IOAW / IOAZ 2014*

343*

waarvan vrijgesteld van arbeidsverplichting

95

Wsw 2014

130

Nieuwe instroom voorheen Wajong of Wsw**

17

Arbeidsmatige dagbesteding

10 (schatting)

*aantal personen met een uitkering
**11 Wsw en 6 Wajong.

De totale omvang van de doelgroep Participatiewet inclusief de Wswmedewerkers (die een baan hebben) en exclusief niet3

Beschut werk : werk voor personen die uitsluitend in een beschutte omgeving
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben
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uitkeringsgerechtigden, omvat voor Leiderdorp in 2015 tegen de 500
personen. Van hen is naar schatting ruim de helft niet in staat om
zelfstandig het minimumloon te verdienen. De huidige groep
bijstandsontvangers is niet ingedeeld naar loonwaarde. De indeling op de
participatieladder geeft slechts een indicatie van de loonwaarde. Een
betrouwbare onderverdeling naar loonwaarde kan op dit moment nog
niet worden gemaakt. De komende jaren zal dit in toenemende mate wel
mogelijk zijn.
Als het economisch herstel doorzet en het aantal banen weer toeneemt is
het niet onwaarschijnlijk dat het aantal bijstandsuitkeringen in Leiderdorp
weer snel daalt naar een voor Leiderdorp ‘normaal’ niveau van rond de
260 uitkeringen. De toekomst kent echter ook veel onzekerheid, met
name omdat de bezuinigingen in de zorg en dienstverlening, sectoren
waar veel mensen in de Leidse regio een baan hebben, nog moeten
worden doorgevoerd.
Economische ontwikkelingen hebben uiteindelijk meer invloed op de
omvang van de bijstandspopulatie dan gemeentelijk beleid. Bij een krappe
arbeidsmarkt is er meer ruimte om te investeren in mensen met
beperkingen.

Uitvoering
De gemeente richt haar inspanningen op de hele, brede doelgroep van de
wet maar legt daarbij, in de geest van de Participatiewet, het accent op de
doelgroep met een loonwaarde van 20 tot 80 procent van het
minimumloon. De inspanningen van de gemeente om mensen naar

regulier werk te begeleiden zijn in het bijzonder gericht op deze brede
middengroep. Met het beschikbare (beperkte) budget is het echter niet
realistisch om te veronderstellen dat iedereen die voor ondersteuning in
aanmerking komt ook ondersteuning krijgt. Dit geldt temeer als het om
dure voorzieningen gaat. Dat lukt overigens nu evenmin. Om die reden
kiezen we ervoor om voor bepaalde voorzieningen vooraf een
budgetplafond vast te stellen. Dat geldt in ieder geval voor beschut werk.

Opdracht DZB/Re-integratie Leiden
De uitvoering van de Participatiewet, voor zover het gaat om het aan het
werk helpen van werkzoekenden, is in beginsel belegd bij DZB/Reintegratie Leiden (RL). Daarmee is sprake van voortzetting van de
bestaande situatie. DZB krijgt de opdracht mee om werkzoekenden zoveel
mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. DZB/RL heeft als uitvoerder
van de sociale werkvoorziening en als re-integratiebedrijf ruime ervaring
met bemiddeling en begeleiding van alle doelgroepen. DZB/RL werkt
intensief samen met de medewerkers van het team Werk en Inkomen
(onderdeel van de gemeenschappelijke sociale dienst), die belast zijn met
de intake en het uitkeringenbeheer. DZB/RL kent daarnaast een actieve
werkgeversbenadering en zoekt continu naar nieuwe
samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk te krijgen.
Ten aanzien van de diversiteit in doelgroepen, hanteren we onderstaande
indeling en bijbehorende activiteiten.
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Nieuwe instroom
De aantallen werkzoekenden die voorheen instroomden in Wsw of
Wajong en nu een beroep doen op de Participatiewet stromen heel
geleidelijk in. Dat betekent in de beginperiode een heel beperkte
verandering in de samenstelling van de doelgroep ten opzichte van de
huidige nieuwe instroom boven 27 jaar, die de intake-procedure bij Werk
en Inkomen doorloopt (jongeren gaan naar het Project JA). Na het
indienen van een aanvraag worden nieuwe klanten tijdens een
(verplichte) collectieve bijeenkomst geïnformeerd over rechten en
plichten. Daarop volgt een periode van gemiddeld zes weken en maximaal
drie maanden waarin de klant zelf op zoek gaat naar werk. Als het niet
lukt werk te vinden worden zij doorgestuurd naar RL voor een
analysetraject en/of bemiddeling. De mogelijkheden daartoe worden
overigens financieel beperkt door de hoogte van het beschikbare reintegratiebudget. Deze procedure wordt werkende weg bijgeschaafd en
verbeterd.
Uitkeringsaanvragers van wie direct duidelijk is dat zij ondersteuning bij
arbeidsinschakeling nodig hebben, stromen verplicht door naar RL voor
analyse, begeleiding en bemiddeling. Ook hier geldt: zolang de
beschikbare middelen dit mogelijk maken. Met de huidige instrumenten
(dus nog zonder de nieuwe loonkostensubsidie) lukt het om via deze
route mensen uit de uitkering naar werk of onderwijs te laten
(uit)stromen. De verplichting om zich te melden bij RL heeft ook een
poortwachtersfunctie. In 2013 bijvoorbeeld zagen van de 66
Leiderdorpers die werden doorverwezen er uiteindelijk 3 af van de
aanvraag van een bijstandsuitkering (op jaarbasis een besparing van ruim
€ 45.000).

Onderzoek naar lange termijneffecten van re-integratie wijst uit dat voor
bijstandsgerechtigden ‘arbeidsbemiddeling’ het meest effectieve
instrument is. Arbeidsbemiddeling is een kerntaak van RL. Bovendien zijn
er positieve ‘bijeffecten’, zoals het verwerven werknemersvaardigheden
en -competenties, eventueel scholing, het opdoen van sociale contacten,
et cetera. In dit kader is in 2014 een samenwerking gestart tussen de
gemeente Leiden en uitzendbureau Randstad, onder de titel Leidse kracht
powered by Randstad, waarbij na de intakeprocedure klanten bemiddeld
worden naar werk. Dit project, gericht op klanten met een kleine afstand
tot de arbeidsmarkt, loopt door in 2015 en is aanvullend op de in het
beleidsplan opgenomen voorzieningen. Leiderdorp zal mede op basis van
de financiële mogelijkheden en in het kader van het MAU4-verbeterplan
later dit jaar besluiten of hierbij wordt aangesloten.

Mensen in de bijstand – geen afstand tot de arbeidsmarkt
We doen nadrukkelijk een beroep op de zelfredzaamheid van onze
inwoners, conform de uitgangspunten in het Herontwerp van het sociaal
domein. Mensen gaan zelf actief op zoek naar werk. Voor de mensen met
goede kansen op de arbeidsmarkt is de digitale dienstverlening van het
UWV op het werkplein/werkgeversservicepunt beschikbaar. Dit geldt ook
voor mensen met een Anw-uitkering en Nuggers. De wet verplicht de
gemeente deze twee groepen eveneens te ondersteunen bij de
arbeidsinschakeling, maar de mate waarin en de wijze waarop zij deze
4

MAU staat voor meerjarige aanvullende uitkering, een voorziening vanuit het
rijk voor gemeenten die gedurende een aaneensluitende periode van drie jaar
worden geconfronteerd met een tekort op het Inkomensdeel. Leiderdorp heeft in
2014 een MAU-aanvraag ingediend.
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verplichting invult, is vrij. Wij kiezen ervoor deze mensen, buiten
bovengenoemde voorzieningen, geen extra ondersteuning te bieden,
tenzij iemand langer dan drie maanden bijstand heeft ontvangen. Dit is
voortzetting van het bestaande beleid, waarbij wij ook hier mensen de
eigen regie laten nemen. Op deze hoofdregel kunnen wel uitzonderingen
worden gemaakt. Als een kleine investering iemand uit de uitkering helpt,
is het mogelijk die te doen.

Mensen met arbeidsbeperkingen - loonwaarde is minder dan
100% WML
In lijn met het doel van de Participatiewet kiest Leiderdorp ervoor bij de
uitvoering van re-integratie het accent te leggen op de mensen met
beperkingen en/of een loonwaarde beneden het WML. Met inzet van
onder meer loonkostensubsidie en begeleiding gaan wij deze mensen
toeleiden naar banen bij gewone werkgevers. De doelstelling is dat zij
doorgroeien naar het niveau waarop zij wel het WML kunnen verdienen.
Veel mensen zullen echter dat niveau niet bereiken en daardoor langdurig
aanspraak maken op loonkostensubsidie. Daarmee ligt een deel van het
te besteden budget voor langere tijd vast.

Beschut werk (20-40%)
Er zijn ook mensen van wie niet verwacht kan worden dat zij op het
niveau van het WML zullen komen en die niet kunnen functioneren in een
gebruikelijke werkomgeving. Voor deze groep is beschut werk een manier
om te participeren. Het Rijk houdt rekening in de financiering met een
derde vervanging van de uitstroom uit de Wsw-oud door beschut nieuw.
Deze één op drie vervanging gaan wij in beginsel ook in Leiderdorp
uitvoeren. Op basis van de uitstroom de afgelopen jaren gaat het in

Leiderdorp om gemiddeld één plaats beschut nieuw per jaar. Het UWV
beoordeelt op voordracht van de gemeente of iemand voor beschut werk
in aanmerking komt. De gemeente draagt de werkzoekende alleen voor
als er een werkplek is. De werkplek is in de regel bij DZB, maar kan ook
ergens anders, zelfs bij een reguliere werkgever, worden georganiseerd.

Mensen met een loonwaarde van minder dan 20%
Voor mensen zonder loonwaarde zijn sociale activeringstrajecten of
arbeidsmatige dagbesteding mogelijkheden tot (maatschappelijke)
participatie. Arbeidsmatige dagbesteding is één van de begeleidingstaken
die in het kader van de decentralisaties worden overgeheveld van Rijk
naar gemeenten. De vanaf 1 januari 2015 WMO-gefinancierde
voorzieningen worden zoveel mogelijk ‘in de wijken’ aangeboden.
Arbeidsmatige dagbesteding kan ook in combinatie met beschut werk in
de wijk of in het SW-bedrijf worden georganiseerd. DZB is in
samenwerking met zorgaanbieders hiermee aan het experimenteren.

Jongeren met arbeidsbeperkingen; Schoolverlaters uit het
Speciaal Onderwijs, Praktijkschool
De begeleiding van jongeren tot 27 jaar in het (regionale) Project JA
zetten wij ook vanaf 2015 voort. Meer nog dan nu het geval is zal Project
JA te maken krijgen met jongeren met arbeidsbeperkingen. Het is
derhalve van groot belang dat er intensief contact plaatsvindt met de
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)/Praktijkonderwijs,
zodat altijd sprake is van een warme overdracht. De expertise van het
UWV met jongeren met een Wajong-uitkering en van DZB met jonge
WSW-ers is daarbij van grote waarde. De gemeente verstevigt (samen
met de gemeenten binnen de Leidse regio) waar nodig de samenwerking
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met onderwijs en organisaties die ondersteuning geven aan jongeren, als
preventieve manier om de instroom in de uitkering te voorkomen.

Instrumenten
In de bijlage staat een overzicht van re-integratie-instrumenten. Het
begrip re-integratie-instrument is hier ten behoeve van de volledigheid
ruim geïnterpreteerd. De Participatiewet introduceert een aantal nieuwe
instrumenten (loonkostensubsidie, no-riskpolis en beschut werk nieuw)
en geeft de gemeenten de ruimte om zelf keuzes te maken. In de nieuwe
re-integratieverordening zijn zowel de bestaande als de nieuwe
instrumenten opgenomen. In principe biedt de gemeente aan wat in het
individuele geval nodig is. We handhaven de mogelijkheid om de
bestaande instrumenten (met uitzondering van de premies, zie hierna) te
gebruiken, omdat we daarmee meer maatwerk kunnen bieden. Welke
instrumenten het best aan welke doelgroepen gekoppeld kunnen worden,
wijst de praktijk uit. Zie verder het overzicht in de bijlage.
Juist om de middengroep voor reguliere werkgevers aantrekkelijk te
maken zijn speciaal in de wet de loonkostensubsidie en de no-riskpolis
opgenomen.

Premies
Op basis van de bestaande regelgeving5 worden de volgende premies
verstrekt:
 Premie Participatieplaats: € 200 na zes maanden
5

Beleidsregels premies WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2008 en reintegratieverordening gemeente Leiderdorp 2011 (en wijzigingsbesluit 2012).






Premie Sociale Activering: € 300 per kalenderjaar
Stimuleringspremie bij het afronden van een onderdeel van een
trajectplan, het lopen van een stage of het verrichten van
deeltijdarbeid: € 500 per onderdeel
Uitstroompremie bij uitstroom naar duurzame reguliere of
gesubsidieerde arbeid (inclusief Wsw) voor een periode van meer
dan zes maanden: bij uitkeringsduur, korter dan een jaar € 500;
bij uitkeringsduur van 1 tot 3 jaar € 1.000; en bij een
uitkeringsduur van meer dan drie jaar € 1.500

Van de hier genoemde premies wordt, op grond van artikel 10a, 6e lid van
de Participatiewet6, vanaf 2015 alleen de premie participatieplaats nog
uitgekeerd. De overige drie worden per 1 januari 2015 afgeschaft. In de
loop der jaren sinds de invoering van de premies in de jaren negentig van
de vorige eeuw zijn de arbeidsverplichtingen in de opeenvolgende
bijstandswetten steeds meer benadrukt. Het is niet langer opportuun om
iemand te belonen voor het aanvaarden van betaald werk of het
voltooien van een trajectplan. De persoon die aan het werk gaat of een
traject doorloopt, doet immers niet meer dan wat van hem verwacht
wordt. De laatste uitstroompremie zal dus in juni 2015 worden
uitgekeerd.

Wel participatie, geen re-integratie
Binnen de Leidse regio verkennen we, in samenwerking met organisaties
op het maatschappelijk terrein, de mogelijkheden van nieuwe vormen van

participatie in de wijk, als re-integratie of werk nog niet aan de orde is.
Niet direct op re-integratie gerichte vormen van participatie zijn
vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding
en de tegenprestatie. Hier raken de Participatiewet en WMO elkaar. Ze
zijn stuk voor stuk belangrijk voor de maatschappelijke participatie van
onze doelgroep.

Garantiebanen7
De afspraak in het Sociaal Akkoord over de 125.000 garantiebanen is
vooralsnog de belangrijkste basis voor een succesvolle uitvoering van de
Participatiewet. In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude) hebben de gezamenlijke
ondernemersverenigingen, verenigd in de Leidse Koepel, tijdens de Regio
Werktop op 10 februari 2014, tot 2020 vijfhonderd banen toegezegd. Op
basis van de inwonersaantallen is aannemelijk dat hiervan circa 65 banen
zullen toevallen aan inwoners van Leiderdorp.
In de Werkkamer, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG) en
sociale partners, is afgesproken dat garantiebanen in eerste instantie
beschikbaar komen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen
met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 op de wachtlijst staan. Hoewel
het voordeel van deze banen daarmee voor een groot deel toevloeit naar
het UWV, zullen ook de gemeenten alert blijven om de banen te
vervullen. Zodra in de geprioriteerde groepen geen geschikte kandidaat
7

6

e

Participatiewet, artikel 10a, 6 lid. Artikel 8a bepaalt dat de gemeenteraad bij
verordening daartoe regels vaststelt.
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De formele benaming is Banen op grond van de banenafspraak. Voor het gemak
hanteren we in het beleidsplan het inmiddels ingeburgerde en makkelijker in het
gehoor liggende garantiebanen.

beschikbaar is, zal de gemeente een kandidaat voordragen uit de overige
doelgroepen. Het is belangrijk om budget te reserveren voor begeleiding
of andere instrumenten, in het geval zich mogelijkheden aandienen.
Daarmee voorkomen we dat als een werkgever zich meldt voor het
invullen van een garantiebaan, de gemeente geen budget heeft om de
garantiebaan bij die werkgever te helpen realiseren.
Samen met werkgevers zullen nieuwe vormen van publiek private
samenwerking worden ontwikkeld om de invulling van garantiebanen
voor de werkgever en de werkzoekende aantrekkelijk te maken. Daarbij
denken we aan leerwerkbanen, arbeidspools en joint-ventures.
Overigens reikt de ambitie verder dan het aantal reeds toegezegde
garantiebanen. De gemeente spant zich nadrukkelijk in om zoveel
mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij gewone werkgevers aan
het werk te krijgen.

Werkgeversbenadering
Het is uitermate belangrijk dat werkgevers positief betrokken zijn bij de
uitvoering van de Participatiewet. Dat geldt niet alleen voor de
garantiebanen. Daarom is werkgeversbenadering een speerpunt van
beleid. Deze taak is in eerste instantie belegd bij DZB/RL, maar zal in veel
meer geledingen en op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie
moeten worden opgepakt. Onze wethouders zijn de ambassadeurs van
ons participatiebeleid. De toegezegde garantiebanen zijn een begin, maar
de werkelijke aantallen mensen die aan regulier werk geholpen moeten
worden zijn veel groter.
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Werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
oppakken kunnen daarvoor bij DZB terecht. DZB kent de bedrijven, werkt
bedrijfsmatig en zorgt voor een snelle en goede match van werkzoekende
en werkgever met eventuele begeleiding na de plaatsing. DZB is goed
aangesloten op het regionale netwerk van gemeenten zodat vacatures en
werkzoekenden in de hele regio binnen bereik zijn. DZB zoekt daarnaast
de samenwerking met de andere sociale werkvoorzieningsbedrijven in de
regio, Maregroep en SWA.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland
In het nog op te richten Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio HollandRijnland gaan de gemeenten met werkgevers en werknemers
samenwerken. In aanvullende wetgeving wordt nog geregeld over welke
onderwerpen voor de uitvoering van de Participatiewet in ieder geval
afspraken moeten worden gemaakt. Dat betreft in ieder geval de
garantiebanen, een marktbewerkingsplan, de loonkostensubsidie en de
no-riskpolis. Holland Rijnland heeft voor de uitwerking van de
onderwerpen loonkostensubsidie en no-riskpolis de notitie Instrumenten
Loonkostensubsidie en de No-Riskpolis opgesteld. De notitie is een
gezamenlijk product van de Holland Rijnland gemeenten en het UWV.
Voor het overige moeten de rol van het Werkbedrijf en zijn bijdrage aan
een goed functionerende regionale arbeidsmarkt nog worden uitgewerkt.

Transitie en transformatie DZB
De invoering van de Participatiewet heeft voor de Wsw-ers die bij DZB
werken twee belangrijke gevolgen.

1)
De rijksbijdrage voor de bestaande Wsw-ers wordt
gefaseerd afgebouwd van € 26.100 per SE in 2013 tot € 23.154
per SE in 2020.
2)
De regeling wordt per 2015 gesloten voor nieuwe
instroom, waardoor de Wsw-populatie met circa zes procent per
jaar zal krimpen.

De DZB-organisatie en het gebruik ervan zal hierop dus moeten worden
aangepast. De gemeente Leiden kiest voor brede inzet van de DZB
organisatie om zoveel mogelijk werkzoekenden in het kader van de
Participatiewet naar zo regulier mogelijk werk te helpen. Dit geldt zowel
voor nieuwe instromers als voor de bestaande uitkeringsgerechtigden en
Wsw-medewerkers. DZB zorgt verder dat niet alleen de mensen die nu op
de Wsw zijn aangewezen een werkplek behouden, maar organiseert
tevens werk voor een deel van degenen die (nog) niet op de reguliere
arbeidsmarkt aan de slag kunnen (beschut werk en social firm). DZB
streeft ernaar om het bedrijfsleven hier zoveel mogelijk bij te betrekken.
DZB blijft investeren in werkgeverscontacten, die bij de uitvoering van de
Participatie steeds belangrijker worden en is primaire gesprekspartner
voor de werkgevers als het om de arbeidsmarkt gaat. De kosten die
gemoeid zijn met de huidige Wsw worden zoveel mogelijk terugverdiend.
DZB zoekt samenwerking op haar eigen activiteiten met private
ondernemers en is tevens "makelaar" op gebied van social return on
investment (SROI) en invulling van de garantiebanen. Tevens werkt DZB
aan de optie om met zorgaanbieders arbeidsmatige dagbesteding
voordeliger aan te bieden. De verschillende onderdelen van DZB
versterken elkaar binnen dit scenario, hetgeen naast efficiency- ook
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belangrijke synergievoordelen oplevert. Op basis van de Leidse versie van
dit beleidsplan werkt DZB een en ander nader uit in een uitvoeringsplan.
De keuzes die Leiden maakt ten aanzien van de toekomstige inzet van DZB
zijn van invloed op de bedrijfsvoering van het SW-bedrijf, zowel aan de
kosten- als aan de batenkant. Dat werkt door in de prijzen per product die
Leiderdorp de komende jaren moet betalen. Overigens is dat in andere
(sub)regio’s niet anders.

3. Financiën
Op basis van de beschikbare gegevens in het wetsontwerp en de
circulaires van het Rijk is een overzicht gemaakt van de verwachte
budgetten tot en met 2018. Het totaalbudget voor Leiderdorp (Wsw, reintegratie, begeleiding nieuw beschut en begeleiding voorheen Wajong)
daalt van € 3.171.000 in 2014 naar € 2.684.000 in 2018, een afname van
ruim 15%. Het budgetdeel Wsw-oud daalt in die periode met € 487.000.
Het overige participatiebudget, waaruit ook de voorziening beschut werk
nieuwe stijl en de re-integratie van de groep die voorheen in de Wajong
stroomde moet worden betaald, stijgt met circa € 78.000, ruim
onvoldoende om de daling van het Wsw-budget te compenseren.
Uitgangspunt is dat de decentralisaties binnen het door het rijk
beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd. Anders dan in de
gemeente Leiden is geen ruimte voor een ‘zachte landing’, het door
middel van inzet van eigen middelen verzachten van de (financiële)
gevolgen van de decentralisaties.
Hieruit blijkt eens te meer hoe beperkt de middelen zijn. Op de
achtergrond speelt altijd de onzekerheid over de hoogte van het macrouitkeringenbudget (BUIG-budget) dat op basis van resultaten uit het
verleden, aannames en voorspellingen continu wordt bijgesteld. Aan het
BUIG-budget wordt ten behoeve va de loonkostensubsidie en begeleiding
nog wel een door de jaren heen oplopend bedrag toegevoegd. Op dit
moment is de omvang van deze bedragen helaas nog niet duidelijk.
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Meerjarenbegroting na meicirculaire/kaderbrief (x 1.000)

Participatiebudget
re-integratie
Participatiebudget
Wsw
Totaal

2014
€ 336*

2015
€ 350

2016
€ 377

2017
€ 396

2018
€ 414

€ 2.835

€ 2.684

€ 2.540

€ 2.402

€ 2.270

€ 3.171

€ 3.034

€ 2.917

€ 2.798

€ 2.684

* exclusief middelen volwasseneneducatie, die per 2015 worden overgeheveld
naar de centrumgemeente

Beslispunten
Ter uitvoering van de Participatiewet stellen wij de gemeenteraad voor in
te stemmen met:
a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen
naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie
op een andere wijze te ondersteunen;
c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;
d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar
te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij
arbeidsinschakeling het accent te leggen op de doelgroep met
een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het Wettelijk
Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten
loonkostensubsidie, no riskpolis en beschut werk;
g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3
uitgestroomde WSW-medewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel
plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratieinstrumenten te blijven inzetten;
j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale
activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren;
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m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers,
werknemers, UWV en de overige gemeenten in de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het nog
op te richten Werkbedrijf;
n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en
eventuele mutaties in de rijksmiddelen;
o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te
stellen, waarbij het door het rijk aangeleverde kader als basis
dient.

Social Return

Brede doelgroep
participatiewet

Huidige SWinstrumenten,
detachering,
groepsdetachering, werken
op locatie
Speciale
projecten

Loonwaarde 2080%

4. Bijlage
Bestaande instrumenten
Instrument

Doelgroep

Analyse

Brede doelgroep
participatie-wet
Participatieplaats Enige afstand
Loonwaarde 6080%

Financieringsbron
Participatiebudget
Participatiebudget

Bemiddeling
(ook i.s.m
Uitzendbureaus)

Loonwaarde
vanaf 80%

Participatiebudget

Scholing,
opleiding,
vaardigheidstraining, etc.
Leerwerktraject

divers

Participatiebudget

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Tijdelijke
loonkostensubsidie
(Opstapsubsidie)
No-Riskpolis

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Huidige
doelgroep WWB

Participatiebudget
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Aard van de
kosten
analyse
Begeleiding +
uitkering +
premie +
scholing
Bemiddeling

Jobcoach

Divers, bijv.
jongeren, 55+,
dak- en
thuislozen, exgedetineerden
Loonwaarde<80%

Aanpassingen op
de werkplek

Mensen met
beperkingen

Reguliere
uitvoeringskosten
Participatiebudget

Salaris +
Begeleiding

Participatiebudget
ESF-subsidie

Divers

Participatiebudget
Participatiebudget

Begeleiding
In natura

Scholing

Toelichting bestaande Instrumenten
Begeleiding+
uitkering of
salaris+ scholing
Subsidie
werkgever

Premie

Bij instrumenten waar wij al gebruik van maken, worden aantallen
deelnemers vermeld, zodat een beeld ontstaat van de omvang van het
gebruik. Soms zit er overlap in. Op onderdelen, zoals bijvoorbeeld
groepsdetachering kunnen aantallen sterk wisselen.
Analyse
In de re-integratiepraktijk is de analyse een dynamisch proces waarin de
consulent in het participatiecentrum systematisch relevante informatie
verzamelt over de werkzoekende. Het gaat vooral om ‘leren kennen’ van
de werkzoekende, kennis verwerven van zijn/haar kwaliteiten en
competenties.

Het Participatiecentrum gaat uit van maximaal 1.000 deelnemers per jaar,
waarbij het streven is dat er uiteindelijk 400, eventueel na een
vervolgtraject, uitstromen naar werk of opleiding. Voor Leiderdorp ging
het in 2013 om een instroom van 66, waarvan er 16 zijn uitgestroomd
naar werk of scholing.
Participatieplaats
De gemeente kan uitkeringsgerechtigden een participatieplaats
aanbieden. De klanten werken maximaal 2 jaar met behoud van uitkering
bij de gemeente of in het bedrijfsleven aan hun terugkeer op de
arbeidsmarkt. Bij een participatieplaats moet het gaan om additionele
arbeid. Aan mensen zonder startkwalificatie die werken op een
participatieplaats wordt scholing of een opleiding aangeboden, tenzij dit
niet bijdraagt aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Na iedere periode van
6 maanden werken op een participatieplaats kent de gemeente een
premie van € 200 toe, als degene op de participatieplaats voldoende heeft
gedaan om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leiderdorp heeft
in 2011 in de Re-integratieverordening eigen aanvullende regels voor
participatieplaatsen opgenomen. Deze zijn ongewijzigd in de nieuwe Reintegratieverordening overgenomen.
In 2013 werkten in totaal 66 mensen op een participatieplaats. 33
deelnemers zijn gestart en 41 zijn gestopt. Voor Leiderdorp zijn die cijfers
2, 0 en 0.
Bemiddeling
Bemiddeling naar werk bij reguliere werkgevers en matching van de
werkzoekenden op openstaande vacatures. DZB/RL onderhoudt een groot
netwerk met bedrijven en instellingen in de regio en is op de hoogte van
alle vacatures. Bedrijven worden ook benaderd met voorstellen hoe zij
door het werk anders te organiseren nieuwe banen kunnen creëren en
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ook efficiënter kunnen werken. Om nog meer mensen regulier aan het
werk te helpen, wordt met Randstad uitzendbureau een gezamenlijk
matchingsteam opgezet. Dit project is nog in de opstartfase.
In 2013 werden ± 16 Leiderdorpers geplaatst bij reguliere werkgevers. Er
is een overlap met andere instrumenten.
Scholing / Cursus (taallessen)
Scholing kan de kans op duurzaam werk vergroten. De scholing moet
relevant zijn voor de arbeidsmarkt en passen bij de individuele
mogelijkheden van de werkzoekende.
In 2013 ging het in totaal om 316 cursussen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt naar gemeente.
Leerwerktraject
Leren en werken worden gecombineerd. Hiermee wordt een tekort aan
scholing en een tekort aan werkervaring gecombineerd aangepakt. Er zijn
drie trajecten: Horeca, Klussenteam en Orde & Veiligheid. In 2013 waren
er 62 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gemeente.
Tijdelijke (opstap) loonkostensubsidie
De werkgever ontvangt gedurende maximaal 2 jaar een subsidie in de
loonkosten. Het eerste jaar bedraagt deze subsidie 40% van het WML, het
tweede jaar daalt dit naar 15% van het WML. In 2013 zijn 5 Leiderdorpers
via een tijdelijke Opstapsubsidie geplaatst.
No-Riskpolis
De gemeente kan het risico op uitval wegens ziekte dat werkgevers lopen
door iemand met een handicap of chronische aandoening in dienst te
nemen afdekken door voor deze persoon een ‘no-riskpolis’ af te sluiten.
De polis is indien gewenst ook beschikbaar voor mensen zonder

arbeidsbeperking. Onder de Participatiewet wordt een nieuwe No-Risk
polis geïntroduceerd die waarschijnlijk op een veel grotere schaal zal
worden ingezet.
Social Return
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt in het bestek een sociale
paragraaf opgenomen. Het doel is dat werkzoekenden de kans krijgen om
werkervaring op te doen en/of betaald werk te verrichten.

Nieuwe instrumenten
Loonkostensubsidie Loonwaarde
tot WML
20-80%

i-deel

Subsidie

Beschut werk
nieuwe stijl

Mensen met
beperkingen,
loonwaarde 2040%

Participatiebudget

Salaris +
begeleiding

Arbeidsmatige
dagbesteding

Loonwaarde <
20%

WMO/Participatie- Begeleibudget
ding

Social firm

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Individuele
studietoeslag

Studerende
arbeidsgehandicapten

Bijzondere bijstand Toeslag

No Riskpolis (Nw)

Loonwaarde <
80%

Participatiebudget

Premie

Jobcarving en
functiecreatie

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Advisering
aan
werkgevers

In de periode vanaf mei 2012 tot en met oktober 2013 heeft dat in
Leiderdorp geleid tot één plaatsing.
Huidige SW-instrumenten/ detachering/groepsdetachering/werken op
locatie
De gemeente kan de cliënt detacheren of uitlenen. De cliënt is dan in
dienst van de gemeente en wordt ‘uitgeleend’ aan een bedrijf of
organisatie.
Circa 37% van de SW-medewerkers was eind 2013 gedetacheerd; onder
hen waren 49 Leiderdorpers.
Speciale Projecten
Het betreft diverse projecten, zoals bijvoorbeeld het Oriëntatiejaar
(jongeren) en Visie R (ex-gedetineerden). Momenteel loopt namens de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland (en via centrumgemeente Leiden) een
ESF-aanvraag voor projecten gericht op een brede doelgroep met afstand
tot de arbeidsmarkt. De verplichte cofinanciering wordt gedekt vanuit het
participatiebudget.
Jobcoach
Een jobcoach bezoekt de werknemer op de werkplek en geeft
begeleiding.
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Salaris +
begeleiding

Loonkostensubsidie tot WML
Werkgevers kunnen voor werknemers die niet in staat zijn om het WML
te verdienen loonkostensubsidie krijgen. De subsidie dekt het verschil
tussen de vastgestelde loonwaarde (dat wat iemand op een specifieke
werkplek kan verdienen) en het WML. De subsidie bedraagt maximaal
70% van het WML en is niet aan een termijn gebonden. De loonwaarde
wordt regelmatig opnieuw vastgesteld. Personen die in de doelgroep van
loonkostensubsidie vallen, hebben aanspraak op begeleiding op de
werkplek. In het Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over welke
methodiek in de arbeidsmarktregio wordt gebruikt.

psychische/psychiatrische beperking. Het kan bijvoorbeeld om industriële
werkzaamheden of groenonderhoud gaan. In de praktijk worden zeer
uiteenlopende activiteiten onder de noemer arbeidsmatige dagbesteding
geschaard. Deelnemers aan dagbesteding hebben in beginsel geen
loonwaarde en de focus ligt meer op activering dan op productie.

Beschut werk / Nieuwe Stijl
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van
begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van
een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in
dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze
mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt in
dienst van de gemeente. De gemeente kan deze dienstbetrekking ook
organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en
aanpassingen wel (met ondersteuning door een gemeente) kan
aanbieden. De beloning begint op het WML. De gemeente kan voor deze
werknemers loonkostensubsidie verstrekken. UWV zal een rol krijgen bij
de vaststelling of iemand zoveel begeleiding nodig heeft, dat beschut
werk voor de hand ligt.

Individuele studietoeslag (nu in het kader van de Wajong, in 2015 ook
Participatiewet)
De gemeente kan aan mensen die studeren en van wie is vastgesteld dat
ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen een individuele
studietoeslag verstrekken. Daarbij gelden de voorwaarden dat ze
minimaal 18 jaar oud zijn, recht hebben op studiefinanciering en geen
vermogen hebben.

Arbeidsmatige dagbesteding (nu AWBZ, straks WMO)
Dagbesteding met een arbeidsmatig karakter is een vorm van begeleiding
voor personen met een verstandelijke, lichamelijke of
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Social Firm
Een social firm is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling. Het
doel kan zijn om arbeidsgehandicapten werk of een dagbesteding te
bieden.

No risk polis
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om
aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij het in dienst nemen van
mensen met arbeidsbeperkingen. Het is een verzekering waarbij de
werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een
werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Dit is aan de orde bij
ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere
beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een
loonkostensubsidie (zoals hierboven) ontvangt.

Jobcarving en Functiecreatie
Jobcarving en Functiecreatie zijn niet helemaal nieuw, maar worden nog
relatief weinig op grote schaal ingezet. DZB heeft hier wel ervaring mee.
De begrippen liggen dicht bij elkaar en staan voor het splitsen van taken
en het anders inrichten van bedrijfsprocessen, waardoor hoger opgeleid
personeel efficiënter kan worden ingezet. Eenvoudige taken worden
samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in
de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor
werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen, omdat ze
niet in bestaande functies kunnen worden ingevoegd. Het SW-bedrijf kan
werkgevers hierbij adviseren. Deze methode heeft het in zich om in
combinatie met loonkostensubsidie het belangrijkste middel te worden
om mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan een baan te
helpen.
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Lijst van afkortingen en begrippen
ANW:
DZB/RL:
IOAW:
IOAZ:
Nugger:
Project JA :
UWV:
VSO:
Wajong:
WML:
WMO:
Wsw:
WWB:

Algemene Nabestaandenwet
Re-integratie Leiden, het re-integratiebedrijf van DZB
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
Niet uitkeringsgerechtigde (werkzoekend)
Project jongeren en arbeidsmarkt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wettelijk minimumloon
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand

Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015
Naar regulier werk

Leiderdorp
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3.

Algemeen ................................................................................................ 6

1. Inleiding
Op 1 juli 2014 aanvaardde de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet
invoering Participatiewet. Ruim vier maanden eerder, op 20 februari
2014, ging de Tweede Kamer haar voor. De Participatiewet vervangt de
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (beter bekend
als Wajong) en treedt op 1 januari 2015 in werking. De belangrijkste
veranderingen zijn dat de toegang tot de Wsw wordt afgesloten en dat de
Wajong alleen toegankelijk wordt voor jonggehandicapten die volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De mensen die geen aanspraak meer
maken op de voorzieningen van Wsw en Wajong vallen vanaf 1 januari
2015 onder de Participatiewet. Het centrale doel van de wet is dat veel
meer mensen met arbeidsbeperkingen, die nog wel arbeidsvermogen
hebben aan het werk gaan bij voorkeur bij reguliere werkgevers.
Gemeenten hebben de opdracht om werkzoekenden te ondersteunen bij
het zoeken naar werk. De gemeente Leiderdorp onderschrijft de ambitie
van de Participatiewet en geeft met dit beleidsplan invulling aan het doel
van de wet.
Bij de beleidsvoorbereiding is nauw samengewerkt binnen de Leidse
regio, waarbij alle gemeenten – Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude – een inbreng hebben geleverd. De kansen, mogelijkheden
en risico’s die bij de implementatie van de Participatiewet een rol spelen
zijn tegen elkaar afgewogen. De keuzes voor bepaalde doelgroepen en
instrumenten – wie gaan we begeleiden naar werk en op welke wijze
doen we dat? – hebben immers gevolgen, niet alleen voor de doelgroep
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zelf maar ook voor de gemeentelijke organisatie en (de verdeling) van het
(beschikbare) budget.
In opdracht van de gemeente Leiden heeft het bureau voor sociale
vraagstukken Radar een aantal (werk)scenario’s doorgerekend en
daarover gerapporteerd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben mede
bijgedragen aan de inhoud van het beleidsplan en de keuzes die worden
gemaakt. Datzelfde geldt voor de door DZB opgestelde visie, waarin twee
mogelijke toekomstscenario’s nader zijn uitgewerkt.
Het beleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:






Wat gaat de gemeente doen om het doel van de Participatiewet,
het doen participeren van mensen in de samenleving bij voorkeur
via regulier werk, te realiseren?
Kiest de gemeente voor specifieke doelgroepen en welke
instrumenten worden ingezet?
Op welke wijze zetten wij de beschikbare middelen in?
Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie?

Het algemeen belang
Algemeen wordt aangenomen dat het hebben van werk positief bijdraagt
aan de welvaart, het welzijn en het welbevinden van mensen. Een hoge
participatiegraad vermindert maatschappelijke kosten, zoals kosten van
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, Wmovoorzieningen et cetera. Hoe meer personen door werk actief
participeren, hoe beter dat is voor de samenleving als geheel. Het streven
is om het beleid zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen daarvan

optimaal kunnen profiteren. Hiermee waarborgen we ook het belang van
de verschillende doelgroepen.

Wettelijk kader
Met de komst van de Participatiewet komt een einde aan de instroom in
de Wsw en kunnen jonggehandicapten met arbeidsvermogen geen
aanspraak meer maken op een Wajong-uitkering. Als deze mensen geen
ander inkomen of vermogen hebben, zijn zij aangewezen op de bijstand.
Voor hen gelden dezelfde regels als voor andere bijstandsgerechtigden.
Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor hun re-integratie.
Dat geldt overigens eveneens voor de re-integratie van personen die geen
recht op een uitkering hebben. Mensen die op 31 december 2014 een
Wsw-dienstverband hebben behouden hun bestaande rechten. Hetzelfde
geldt grotendeels voor de mensen die op die datum vallen onder de
Wajong. Zij blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen
ondersteunen bij arbeidsinschakeling zijn in de wet de nieuwe
instrumenten loonkostensubsidie, ‘beschut werk-nieuw’ en de NoRiskpolis opgenomen.

private werkgevers 100.000 en de overheid 25.000 additionele banen
beschikbaar stellen voor mensen met arbeidsbeperkingen: de
garantiebanen. Het aantal banen loopt geleidelijk op tot in 2026 het
gestelde doel is bereikt. Per arbeidsmarktregio komt er een Werkbedrijf,
een netwerk waarin gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers
samenwerken aan het realiseren van de garantiebanen. Voorts is het
Werkbedrijf verantwoordelijk voor de methode van loonwaardebepaling
(in het kader van het nieuwe loonkostensubsidie-instrument) en de
invulling van de No Riskpolis. Leiderdorp valt onder de arbeidsmarktregio
Holland Rijnland1. De centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio – in
ons geval Leiden – heeft een actieve en initiërende rol in de ontwikkeling
van het Werkbedrijf en in het realiseren van de garantiebanen.

Het sociaal domein
De Participatiewet is een onderdeel van de drie decentralisaties in het
Sociaal Domein, de overdracht van taken op het gebied van jeugd, zorg en
werk van het Rijk naar de gemeenten. Bij de decentralisaties staan het
uitgaan van de eigen mogelijkheden (“eigen kracht”) van mensen en het
beginsel dat ‘iedereen meedoet’ centraal. De overdracht gaat gepaard
met forse bezuinigingen op het budget. Het beleidsplan geeft nadere
invulling aan de uitgangspunten van het herontwerp van het Sociaal
Domein.

1

Sociaal akkoord
Op 11 april 2013 sloten kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers het Sociaal Akkoord. Hierin is onder meer afgesproken dat
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De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en
Zoeterwoude. Het Werkplein is gehuisvest in Leiden.

Uitgangspunten
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Er wordt voortgebouwd op de nota Toekomst van het Sociaal
Domein (vastgesteld 25 november 2013) en de uitgangspunten,
zoals geformuleerd in het Herontwerp van het Sociaal Domein
(vastgesteld 10 maart 2014);
De doelstelling van het beleid is dat zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk zijn;
Als (al dan niet gesubsidieerd) werk bij een reguliere werkgever
niet mogelijk is, spant de gemeente zich zo veel mogelijk zelf in
om een gesubsidieerde werkplek te bieden;
Als betaald werk niet mogelijk is, participeren mensen op een
andere manier;
Het beschikbare (rijks)budget is leidend. Dat geldt voor zowel het
inkomensdeel als het participatiebudget;
De gemeente laat het re-integratiebeleid voor mensen met een
uitkering op grond van de Participatiewet uitvoeren door Reintegratie Leiden, onderdeel van DZB;
Het re-integratiebeleid voor jongeren wordt, in het kader van het
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid, uitgevoerd door het
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt);
De bestaande rechten van de huidige Wsw-populatie zijn
gewaarborgd;
Onder de Participatiewet wordt beschut werk – nieuwe stijl
aangeboden;
De invulling van de garantiebanen (i.c. de tijdens de Regio
Werktop in Naturalis van 10 februari 2014 door de Leidse Koepel
toegezegde 500 banen in 2020) is een speerpunt van beleid;
Alle Leiderdorpers wordt een kans geboden op participatie en
werk en de gemeente geeft waar mogelijk het goede voorbeeld,
bijvoorbeeld via het bieden van stageplaatsen, het in dienst
nemen van arbeidsgehandicapten en het werken met sociale



winst op aanbesteden, conform de afspraken zoals die binnen
Holland Rijnland in 2012 zijn gemaakt;
Het aantal mensen in de sociale werkvoorziening daalt met vijf à
zes procent per jaar. De rijkssubsidie per SE (standaard eenheid)
neemt tot 2019 stapsgewijs af.

2. Beleid per 1 januari 2015
Algemeen
De gedachte die ten grondslag lag aan het bijeenbrengen van de WWB,
Wsw en Wajong in één nieuwe wet, was dat de doelgroepen van de drie
verschillende wetten een grote gelijkenis vertonen. Zij bevinden zich allen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als gevolg van de huidige hoge
werkloosheid als gevolg van de economische crisis is het aantal mensen in
de bijstand waarvan op basis van opleiding of werkervaring mag worden
aangenomen dat zij op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden sterk
gestegen. De verscheidenheid in het bijstandsbestand is daarom de
laatste jaren weer sterk toegenomen. De doelgroep is groter, maar door
bezuinigingen van het Rijk is het participatiebudget kleiner. Er is kortom
simpelweg minder te besteden.

met beperkingen. Die is nu te laag (36% versus 67 % totaal)2 en de laatste
jaren zelfs nog afgenomen.
Technisch gezien is de Participatiewet een aanpassing op een beperkt
aantal punten van de WWB. De opdracht voor het college om personen
die algemene bijstand ontvangen, te ondersteunen bij arbeidsinschakeling
is dan ook in de wet gehandhaafd. Deze traditionele doelgroep die voor
het een groot deel bestaat uit werkzoekenden zonder arbeidsbeperkingen
blijft dus de verantwoordelijkheid van de gemeente. In het beleidsplan
worden om die reden alle doelgroepen van de wet meegenomen. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt naar loonwaarde, waarbij ook het accent
van de wet op mensen met een arbeidsbeperking tot uitdrukking komt.
We gaan uit van drie hoofdgroepen:
1

mensen met een loonwaarde van tenminste 100% die:
a. zonder gemeentelijke inzet aan het werk gaan
b. met inzet van Re-integratie Leiden aan het werk gaan

2

mensen die tijdelijk enige ondersteuning ontvangen in de vorm
van bemiddeling en/of scholing (80-100% loonwaarde). Hier gaat
het om tijdelijke instrumenten (bijvoorbeeld een tijdelijke
opstapsubsidie) die worden ingezet om de werkgever over de
streep te trekken

3

mensen die permanent ondersteuning ontvangen met een
loonwaarde van:
a. 60-80%
b. 40-60%

Doelgroepen
De centrale doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, zoveel mogelijk naar regulier
werk. De nadruk in de communicatie vanuit het Rijk over de
Participatiewet ligt op toename van de arbeidsparticipatie van mensen

2
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Bron: Memorie van Toelichting wetsvoorstel Quotumwet

c. 20-40%
d. < 20%: mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding.
Een bijzondere groep wordt gevormd door degenen met de indicatie
‘beschut werk’.3 De indicatie staat los van de loonwaarde, maar in het
algemeen ligt de loonwaarde op maximaal 40% van het wettelijk
minimumloon (WML).

De omvang van de doelgroep
Grondslag

Aantal

WWB / IOAW / IOAZ 2014*

343*

waarvan vrijgesteld van arbeidsverplichting

95

Wsw 2014

130

Nieuwe instroom voorheen Wajong of Wsw**

17

Arbeidsmatige dagbesteding

10 (schatting)

*aantal personen met een uitkering
**11 Wsw en 6 Wajong.

De totale omvang van de doelgroep Participatiewet inclusief de Wswmedewerkers (die een baan hebben) en exclusief niet3

Beschut werk : werk voor personen die uitsluitend in een beschutte omgeving
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben
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uitkeringsgerechtigden, omvat voor Leiderdorp in 2015 tegen de 500
personen. Van hen is naar schatting ruim de helft niet in staat om
zelfstandig het minimumloon te verdienen. De huidige groep
bijstandsontvangers is niet ingedeeld naar loonwaarde. De indeling op de
participatieladder geeft slechts een indicatie van de loonwaarde. Een
betrouwbare onderverdeling naar loonwaarde kan op dit moment nog
niet worden gemaakt. De komende jaren zal dit in toenemende mate wel
mogelijk zijn.
Als het economisch herstel doorzet en het aantal banen weer toeneemt is
het niet onwaarschijnlijk dat het aantal bijstandsuitkeringen in Leiderdorp
weer snel daalt naar een voor Leiderdorp ‘normaal’ niveau van rond de
260 uitkeringen. De toekomst kent echter ook veel onzekerheid, met
name omdat de bezuinigingen in de zorg en dienstverlening, sectoren
waar veel mensen in de Leidse regio een baan hebben, nog moeten
worden doorgevoerd.
Economische ontwikkelingen hebben uiteindelijk meer invloed op de
omvang van de bijstandspopulatie dan gemeentelijk beleid. Bij een krappe
arbeidsmarkt is er meer ruimte om te investeren in mensen met
beperkingen.

Uitvoering
De gemeente richt haar inspanningen op de hele, brede doelgroep van de
wet maar legt daarbij, in de geest van de Participatiewet, het accent op de
doelgroep met een loonwaarde van 20 tot 80 procent van het
minimumloon. De inspanningen van de gemeente om mensen naar

regulier werk te begeleiden zijn in het bijzonder gericht op deze brede
middengroep. Met het beschikbare (beperkte) budget is het echter niet
realistisch om te veronderstellen dat iedereen die voor ondersteuning in
aanmerking komt ook ondersteuning krijgt. Dit geldt temeer als het om
dure voorzieningen gaat. Dat lukt overigens nu evenmin. Om die reden
kiezen we ervoor om voor bepaalde voorzieningen vooraf een
budgetplafond vast te stellen. Dat geldt in ieder geval voor beschut werk.

Opdracht DZB/Re-integratie Leiden
De uitvoering van de Participatiewet, voor zover het gaat om het aan het
werk helpen van werkzoekenden, is in beginsel belegd bij DZB/Reintegratie Leiden (RL). Daarmee is sprake van voortzetting van de
bestaande situatie. DZB krijgt de opdracht mee om werkzoekenden zoveel
mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. DZB/RL heeft als uitvoerder
van de sociale werkvoorziening en als re-integratiebedrijf ruime ervaring
met bemiddeling en begeleiding van alle doelgroepen. DZB/RL werkt
intensief samen met de medewerkers van het team Werk en Inkomen
(onderdeel van de gemeenschappelijke sociale dienst), die belast zijn met
de intake en het uitkeringenbeheer. DZB/RL kent daarnaast een actieve
werkgeversbenadering en zoekt continu naar nieuwe
samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk te krijgen.
Ten aanzien van de diversiteit in doelgroepen, hanteren we onderstaande
indeling en bijbehorende activiteiten.
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Nieuwe instroom
De aantallen werkzoekenden die voorheen instroomden in Wsw of
Wajong en nu een beroep doen op de Participatiewet stromen heel
geleidelijk in. Dat betekent in de beginperiode een heel beperkte
verandering in de samenstelling van de doelgroep ten opzichte van de
huidige nieuwe instroom boven 27 jaar, die de intake-procedure bij Werk
en Inkomen doorloopt (jongeren gaan naar het Project JA). Na het
indienen van een aanvraag worden nieuwe klanten tijdens een
(verplichte) collectieve bijeenkomst geïnformeerd over rechten en
plichten. Daarop volgt een periode van gemiddeld zes weken en maximaal
drie maanden waarin de klant zelf op zoek gaat naar werk. Als het niet
lukt werk te vinden worden zij doorgestuurd naar RL voor een
analysetraject en/of bemiddeling. De mogelijkheden daartoe worden
overigens financieel beperkt door de hoogte van het beschikbare reintegratiebudget. Deze procedure wordt werkende weg bijgeschaafd en
verbeterd.
Uitkeringsaanvragers van wie direct duidelijk is dat zij ondersteuning bij
arbeidsinschakeling nodig hebben, stromen verplicht door naar RL voor
analyse, begeleiding en bemiddeling. Ook hier geldt: zolang de
beschikbare middelen dit mogelijk maken. Met de huidige instrumenten
(dus nog zonder de nieuwe loonkostensubsidie) lukt het om via deze
route mensen uit de uitkering naar werk of onderwijs te laten
(uit)stromen. De verplichting om zich te melden bij RL heeft ook een
poortwachtersfunctie. In 2013 bijvoorbeeld zagen van de 66
Leiderdorpers die werden doorverwezen er uiteindelijk 3 af van de
aanvraag van een bijstandsuitkering (op jaarbasis een besparing van ruim
€ 45.000).

Onderzoek naar lange termijneffecten van re-integratie wijst uit dat voor
bijstandsgerechtigden ‘arbeidsbemiddeling’ het meest effectieve
instrument is. Arbeidsbemiddeling is een kerntaak van RL. Bovendien zijn
er positieve ‘bijeffecten’, zoals het verwerven werknemersvaardigheden
en -competenties, eventueel scholing, het opdoen van sociale contacten,
et cetera. In dit kader is in 2014 een samenwerking gestart tussen de
gemeente Leiden en uitzendbureau Randstad, onder de titel Leidse kracht
powered by Randstad, waarbij na de intakeprocedure klanten bemiddeld
worden naar werk. Dit project, gericht op klanten met een kleine afstand
tot de arbeidsmarkt, loopt door in 2015 en is aanvullend op de in het
beleidsplan opgenomen voorzieningen. Leiderdorp zal mede op basis van
de financiële mogelijkheden en in het kader van het MAU4-verbeterplan
later dit jaar besluiten of hierbij wordt aangesloten.

Mensen in de bijstand – geen afstand tot de arbeidsmarkt
We doen nadrukkelijk een beroep op de zelfredzaamheid van onze
inwoners, conform de uitgangspunten in het Herontwerp van het sociaal
domein. Mensen gaan zelf actief op zoek naar werk. Voor de mensen met
goede kansen op de arbeidsmarkt is de digitale dienstverlening van het
UWV op het werkplein/werkgeversservicepunt beschikbaar. Dit geldt ook
voor mensen met een Anw-uitkering en Nuggers. De wet verplicht de
gemeente deze twee groepen eveneens te ondersteunen bij de
arbeidsinschakeling, maar de mate waarin en de wijze waarop zij deze
4

MAU staat voor meerjarige aanvullende uitkering, een voorziening vanuit het
rijk voor gemeenten die gedurende een aaneensluitende periode van drie jaar
worden geconfronteerd met een tekort op het Inkomensdeel. Leiderdorp heeft in
2014 een MAU-aanvraag ingediend.
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verplichting invult, is vrij. Wij kiezen ervoor deze mensen, buiten
bovengenoemde voorzieningen, geen extra ondersteuning te bieden,
tenzij iemand langer dan drie maanden bijstand heeft ontvangen. Dit is
voortzetting van het bestaande beleid, waarbij wij ook hier mensen de
eigen regie laten nemen. Op deze hoofdregel kunnen wel uitzonderingen
worden gemaakt. Als een kleine investering iemand uit de uitkering helpt,
is het mogelijk die te doen.

Mensen met arbeidsbeperkingen - loonwaarde is minder dan
100% WML
In lijn met het doel van de Participatiewet kiest Leiderdorp ervoor bij de
uitvoering van re-integratie het accent te leggen op de mensen met
beperkingen en/of een loonwaarde beneden het WML. Met inzet van
onder meer loonkostensubsidie en begeleiding gaan wij deze mensen
toeleiden naar banen bij gewone werkgevers. De doelstelling is dat zij
doorgroeien naar het niveau waarop zij wel het WML kunnen verdienen.
Veel mensen zullen echter dat niveau niet bereiken en daardoor langdurig
aanspraak maken op loonkostensubsidie. Daarmee ligt een deel van het
te besteden budget voor langere tijd vast.

Beschut werk (20-40%)
Er zijn ook mensen van wie niet verwacht kan worden dat zij op het
niveau van het WML zullen komen en die niet kunnen functioneren in een
gebruikelijke werkomgeving. Voor deze groep is beschut werk een manier
om te participeren. Het Rijk houdt rekening in de financiering met een
derde vervanging van de uitstroom uit de Wsw-oud door beschut nieuw.
Deze één op drie vervanging gaan wij in beginsel ook in Leiderdorp
uitvoeren. Op basis van de uitstroom de afgelopen jaren gaat het in

Leiderdorp om gemiddeld één plaats beschut nieuw per jaar. Het UWV
beoordeelt op voordracht van de gemeente of iemand voor beschut werk
in aanmerking komt. De gemeente draagt de werkzoekende alleen voor
als er een werkplek is. De werkplek is in de regel bij DZB, maar kan ook
ergens anders, zelfs bij een reguliere werkgever, worden georganiseerd.

Mensen met een loonwaarde van minder dan 20%
Voor mensen zonder loonwaarde zijn sociale activeringstrajecten of
arbeidsmatige dagbesteding mogelijkheden tot (maatschappelijke)
participatie. Arbeidsmatige dagbesteding is één van de begeleidingstaken
die in het kader van de decentralisaties worden overgeheveld van Rijk
naar gemeenten. De vanaf 1 januari 2015 WMO-gefinancierde
voorzieningen worden zoveel mogelijk ‘in de wijken’ aangeboden.
Arbeidsmatige dagbesteding kan ook in combinatie met beschut werk in
de wijk of in het SW-bedrijf worden georganiseerd. DZB is in
samenwerking met zorgaanbieders hiermee aan het experimenteren.

Jongeren met arbeidsbeperkingen; Schoolverlaters uit het
Speciaal Onderwijs, Praktijkschool
De begeleiding van jongeren tot 27 jaar in het (regionale) Project JA
zetten wij ook vanaf 2015 voort. Meer nog dan nu het geval is zal Project
JA te maken krijgen met jongeren met arbeidsbeperkingen. Het is
derhalve van groot belang dat er intensief contact plaatsvindt met de
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)/Praktijkonderwijs,
zodat altijd sprake is van een warme overdracht. De expertise van het
UWV met jongeren met een Wajong-uitkering en van DZB met jonge
WSW-ers is daarbij van grote waarde. De gemeente verstevigt (samen
met de gemeenten binnen de Leidse regio) waar nodig de samenwerking
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met onderwijs en organisaties die ondersteuning geven aan jongeren, als
preventieve manier om de instroom in de uitkering te voorkomen.

Instrumenten
In de bijlage staat een overzicht van re-integratie-instrumenten. Het
begrip re-integratie-instrument is hier ten behoeve van de volledigheid
ruim geïnterpreteerd. De Participatiewet introduceert een aantal nieuwe
instrumenten (loonkostensubsidie, no-riskpolis en beschut werk nieuw)
en geeft de gemeenten de ruimte om zelf keuzes te maken. In de nieuwe
re-integratieverordening zijn zowel de bestaande als de nieuwe
instrumenten opgenomen. In principe biedt de gemeente aan wat in het
individuele geval nodig is. We handhaven de mogelijkheid om de
bestaande instrumenten (met uitzondering van de premies, zie hierna) te
gebruiken, omdat we daarmee meer maatwerk kunnen bieden. Welke
instrumenten het best aan welke doelgroepen gekoppeld kunnen worden,
wijst de praktijk uit. Zie verder het overzicht in de bijlage.
Juist om de middengroep voor reguliere werkgevers aantrekkelijk te
maken zijn speciaal in de wet de loonkostensubsidie en de no-riskpolis
opgenomen.

Premies
Op basis van de bestaande regelgeving5 worden de volgende premies
verstrekt:
 Premie Participatieplaats: € 200 na zes maanden
5

Beleidsregels premies WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2008 en reintegratieverordening gemeente Leiderdorp 2011 (en wijzigingsbesluit 2012).






Premie Sociale Activering: € 300 per kalenderjaar
Stimuleringspremie bij het afronden van een onderdeel van een
trajectplan, het lopen van een stage of het verrichten van
deeltijdarbeid: € 500 per onderdeel
Uitstroompremie bij uitstroom naar duurzame reguliere of
gesubsidieerde arbeid (inclusief Wsw) voor een periode van meer
dan zes maanden: bij uitkeringsduur, korter dan een jaar € 500;
bij uitkeringsduur van 1 tot 3 jaar € 1.000; en bij een
uitkeringsduur van meer dan drie jaar € 1.500

Van de hier genoemde premies wordt, op grond van artikel 10a, 6e lid van
de Participatiewet6, vanaf 2015 alleen de premie participatieplaats nog
uitgekeerd. De overige drie worden per 1 januari 2015 afgeschaft. In de
loop der jaren sinds de invoering van de premies in de jaren negentig van
de vorige eeuw zijn de arbeidsverplichtingen in de opeenvolgende
bijstandswetten steeds meer benadrukt. Het is niet langer opportuun om
iemand te belonen voor het aanvaarden van betaald werk of het
voltooien van een trajectplan. De persoon die aan het werk gaat of een
traject doorloopt, doet immers niet meer dan wat van hem verwacht
wordt. De laatste uitstroompremie zal dus in juni 2015 worden
uitgekeerd.

Wel participatie, geen re-integratie
Binnen de Leidse regio verkennen we, in samenwerking met organisaties
op het maatschappelijk terrein, de mogelijkheden van nieuwe vormen van

participatie in de wijk, als re-integratie of werk nog niet aan de orde is.
Niet direct op re-integratie gerichte vormen van participatie zijn
vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding
en de tegenprestatie. Hier raken de Participatiewet en WMO elkaar. Ze
zijn stuk voor stuk belangrijk voor de maatschappelijke participatie van
onze doelgroep.

Garantiebanen7
De afspraak in het Sociaal Akkoord over de 125.000 garantiebanen is
vooralsnog de belangrijkste basis voor een succesvolle uitvoering van de
Participatiewet. In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude) hebben de gezamenlijke
ondernemersverenigingen, verenigd in de Leidse Koepel, tijdens de Regio
Werktop op 10 februari 2014, tot 2020 vijfhonderd banen toegezegd. Op
basis van de inwonersaantallen is aannemelijk dat hiervan circa 65 banen
zullen toevallen aan inwoners van Leiderdorp.
In de Werkkamer, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG) en
sociale partners, is afgesproken dat garantiebanen in eerste instantie
beschikbaar komen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen
met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 op de wachtlijst staan. Hoewel
het voordeel van deze banen daarmee voor een groot deel toevloeit naar
het UWV, zullen ook de gemeenten alert blijven om de banen te
vervullen. Zodra in de geprioriteerde groepen geen geschikte kandidaat
7

6

e

Participatiewet, artikel 10a, 6 lid. Artikel 8a bepaalt dat de gemeenteraad bij
verordening daartoe regels vaststelt.
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De formele benaming is Banen op grond van de banenafspraak. Voor het gemak
hanteren we in het beleidsplan het inmiddels ingeburgerde en makkelijker in het
gehoor liggende garantiebanen.

beschikbaar is, zal de gemeente een kandidaat voordragen uit de overige
doelgroepen. Het is belangrijk om budget te reserveren voor begeleiding
of andere instrumenten, in het geval zich mogelijkheden aandienen.
Daarmee voorkomen we dat als een werkgever zich meldt voor het
invullen van een garantiebaan, de gemeente geen budget heeft om de
garantiebaan bij die werkgever te helpen realiseren.
Samen met werkgevers zullen nieuwe vormen van publiek private
samenwerking worden ontwikkeld om de invulling van garantiebanen
voor de werkgever en de werkzoekende aantrekkelijk te maken. Daarbij
denken we aan leerwerkbanen, arbeidspools en joint-ventures.
Overigens reikt de ambitie verder dan het aantal reeds toegezegde
garantiebanen. De gemeente spant zich nadrukkelijk in om zoveel
mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij gewone werkgevers aan
het werk te krijgen.

Werkgeversbenadering
Het is uitermate belangrijk dat werkgevers positief betrokken zijn bij de
uitvoering van de Participatiewet. Dat geldt niet alleen voor de
garantiebanen. Daarom is werkgeversbenadering een speerpunt van
beleid. Deze taak is in eerste instantie belegd bij DZB/RL, maar zal in veel
meer geledingen en op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie
moeten worden opgepakt. Onze wethouders zijn de ambassadeurs van
ons participatiebeleid. De toegezegde garantiebanen zijn een begin, maar
de werkelijke aantallen mensen die aan regulier werk geholpen moeten
worden zijn veel groter.
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Werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
oppakken kunnen daarvoor bij DZB terecht. DZB kent de bedrijven, werkt
bedrijfsmatig en zorgt voor een snelle en goede match van werkzoekende
en werkgever met eventuele begeleiding na de plaatsing. DZB is goed
aangesloten op het regionale netwerk van gemeenten zodat vacatures en
werkzoekenden in de hele regio binnen bereik zijn. DZB zoekt daarnaast
de samenwerking met de andere sociale werkvoorzieningsbedrijven in de
regio, Maregroep en SWA.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland
In het nog op te richten Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio HollandRijnland gaan de gemeenten met werkgevers en werknemers
samenwerken. In aanvullende wetgeving wordt nog geregeld over welke
onderwerpen voor de uitvoering van de Participatiewet in ieder geval
afspraken moeten worden gemaakt. Dat betreft in ieder geval de
garantiebanen, een marktbewerkingsplan, de loonkostensubsidie en de
no-riskpolis. Holland Rijnland heeft voor de uitwerking van de
onderwerpen loonkostensubsidie en no-riskpolis de notitie Instrumenten
Loonkostensubsidie en de No-Riskpolis opgesteld. De notitie is een
gezamenlijk product van de Holland Rijnland gemeenten en het UWV.
Voor het overige moeten de rol van het Werkbedrijf en zijn bijdrage aan
een goed functionerende regionale arbeidsmarkt nog worden uitgewerkt.

Transitie en transformatie DZB
De invoering van de Participatiewet heeft voor de Wsw-ers die bij DZB
werken twee belangrijke gevolgen.

1)
De rijksbijdrage voor de bestaande Wsw-ers wordt
gefaseerd afgebouwd van € 26.100 per SE in 2013 tot € 23.154
per SE in 2020.
2)
De regeling wordt per 2015 gesloten voor nieuwe
instroom, waardoor de Wsw-populatie met circa zes procent per
jaar zal krimpen.

De DZB-organisatie en het gebruik ervan zal hierop dus moeten worden
aangepast. De gemeente Leiden kiest voor brede inzet van de DZB
organisatie om zoveel mogelijk werkzoekenden in het kader van de
Participatiewet naar zo regulier mogelijk werk te helpen. Dit geldt zowel
voor nieuwe instromers als voor de bestaande uitkeringsgerechtigden en
Wsw-medewerkers. DZB zorgt verder dat niet alleen de mensen die nu op
de Wsw zijn aangewezen een werkplek behouden, maar organiseert
tevens werk voor een deel van degenen die (nog) niet op de reguliere
arbeidsmarkt aan de slag kunnen (beschut werk en social firm). DZB
streeft ernaar om het bedrijfsleven hier zoveel mogelijk bij te betrekken.
DZB blijft investeren in werkgeverscontacten, die bij de uitvoering van de
Participatie steeds belangrijker worden en is primaire gesprekspartner
voor de werkgevers als het om de arbeidsmarkt gaat. De kosten die
gemoeid zijn met de huidige Wsw worden zoveel mogelijk terugverdiend.
DZB zoekt samenwerking op haar eigen activiteiten met private
ondernemers en is tevens "makelaar" op gebied van social return on
investment (SROI) en invulling van de garantiebanen. Tevens werkt DZB
aan de optie om met zorgaanbieders arbeidsmatige dagbesteding
voordeliger aan te bieden. De verschillende onderdelen van DZB
versterken elkaar binnen dit scenario, hetgeen naast efficiency- ook
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belangrijke synergievoordelen oplevert. Op basis van de Leidse versie van
dit beleidsplan werkt DZB een en ander nader uit in een uitvoeringsplan.
De keuzes die Leiden maakt ten aanzien van de toekomstige inzet van DZB
zijn van invloed op de bedrijfsvoering van het SW-bedrijf, zowel aan de
kosten- als aan de batenkant. Dat werkt door in de prijzen per product die
Leiderdorp de komende jaren moet betalen. Overigens is dat in andere
(sub)regio’s niet anders.

3. Financiën
Op basis van de beschikbare gegevens in het wetsontwerp en de
circulaires van het Rijk is een overzicht gemaakt van de verwachte
budgetten tot en met 2018. Het totaalbudget voor Leiderdorp (Wsw, reintegratie, begeleiding nieuw beschut en begeleiding voorheen Wajong)
daalt van € 3.171.000 in 2014 naar € 2.684.000 in 2018, een afname van
ruim 15%. Het budgetdeel Wsw-oud daalt in die periode met € 487.000.
Het overige participatiebudget, waaruit ook de voorziening beschut werk
nieuwe stijl en de re-integratie van de groep die voorheen in de Wajong
stroomde moet worden betaald, stijgt met circa € 78.000, ruim
onvoldoende om de daling van het Wsw-budget te compenseren.
Uitgangspunt is dat de decentralisaties binnen het door het rijk
beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd. Anders dan in de
gemeente Leiden is geen ruimte voor een ‘zachte landing’, het door
middel van inzet van eigen middelen verzachten van de (financiële)
gevolgen van de decentralisaties.
Hieruit blijkt eens te meer hoe beperkt de middelen zijn. Op de
achtergrond speelt altijd de onzekerheid over de hoogte van het macrouitkeringenbudget (BUIG-budget) dat op basis van resultaten uit het
verleden, aannames en voorspellingen continu wordt bijgesteld. Aan het
BUIG-budget wordt ten behoeve va de loonkostensubsidie en begeleiding
nog wel een door de jaren heen oplopend bedrag toegevoegd. Op dit
moment is de omvang van deze bedragen helaas nog niet duidelijk.
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Meerjarenbegroting na meicirculaire/kaderbrief (x 1.000)

Participatiebudget
re-integratie
Participatiebudget
Wsw
Totaal

2014
€ 336*

2015
€ 350

2016
€ 377

2017
€ 396

2018
€ 414

€ 2.835

€ 2.684

€ 2.540

€ 2.402

€ 2.270

€ 3.171

€ 3.034

€ 2.917

€ 2.798

€ 2.684

* exclusief middelen volwasseneneducatie, die per 2015 worden overgeheveld
naar de centrumgemeente

Beslispunten
Ter uitvoering van de Participatiewet stellen wij de gemeenteraad voor in
te stemmen met:
a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen
naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie
op een andere wijze te ondersteunen;
c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;
d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar
te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij
arbeidsinschakeling het accent te leggen op de doelgroep met
een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het Wettelijk
Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten
loonkostensubsidie, no riskpolis en beschut werk;
g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3
uitgestroomde WSW-medewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel
plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratieinstrumenten te blijven inzetten;
j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale
activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren;
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m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers,
werknemers, UWV en de overige gemeenten in de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het nog
op te richten Werkbedrijf;
n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en
eventuele mutaties in de rijksmiddelen;
o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te
stellen, waarbij het door het rijk aangeleverde kader als basis
dient.

Social Return

Brede doelgroep
participatiewet

Huidige SWinstrumenten,
detachering,
groepsdetachering, werken
op locatie
Speciale
projecten

Loonwaarde 2080%

4. Bijlage
Bestaande instrumenten
Instrument

Doelgroep

Analyse

Brede doelgroep
participatie-wet
Participatieplaats Enige afstand
Loonwaarde 6080%

Financieringsbron
Participatiebudget
Participatiebudget

Bemiddeling
(ook i.s.m
Uitzendbureaus)

Loonwaarde
vanaf 80%

Participatiebudget

Scholing,
opleiding,
vaardigheidstraining, etc.
Leerwerktraject

divers

Participatiebudget

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Tijdelijke
loonkostensubsidie
(Opstapsubsidie)
No-Riskpolis

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Huidige
doelgroep WWB

Participatiebudget
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Aard van de
kosten
analyse
Begeleiding +
uitkering +
premie +
scholing
Bemiddeling

Jobcoach

Divers, bijv.
jongeren, 55+,
dak- en
thuislozen, exgedetineerden
Loonwaarde<80%

Aanpassingen op
de werkplek

Mensen met
beperkingen

Reguliere
uitvoeringskosten
Participatiebudget

Salaris +
Begeleiding

Participatiebudget
ESF-subsidie

Divers

Participatiebudget
Participatiebudget

Begeleiding
In natura

Scholing

Toelichting bestaande Instrumenten
Begeleiding+
uitkering of
salaris+ scholing
Subsidie
werkgever

Premie

Bij instrumenten waar wij al gebruik van maken, worden aantallen
deelnemers vermeld, zodat een beeld ontstaat van de omvang van het
gebruik. Soms zit er overlap in. Op onderdelen, zoals bijvoorbeeld
groepsdetachering kunnen aantallen sterk wisselen.
Analyse
In de re-integratiepraktijk is de analyse een dynamisch proces waarin de
consulent in het participatiecentrum systematisch relevante informatie
verzamelt over de werkzoekende. Het gaat vooral om ‘leren kennen’ van
de werkzoekende, kennis verwerven van zijn/haar kwaliteiten en
competenties.

Het Participatiecentrum gaat uit van maximaal 1.000 deelnemers per jaar,
waarbij het streven is dat er uiteindelijk 400, eventueel na een
vervolgtraject, uitstromen naar werk of opleiding. Voor Leiderdorp ging
het in 2013 om een instroom van 66, waarvan er 16 zijn uitgestroomd
naar werk of scholing.
Participatieplaats
De gemeente kan uitkeringsgerechtigden een participatieplaats
aanbieden. De klanten werken maximaal 2 jaar met behoud van uitkering
bij de gemeente of in het bedrijfsleven aan hun terugkeer op de
arbeidsmarkt. Bij een participatieplaats moet het gaan om additionele
arbeid. Aan mensen zonder startkwalificatie die werken op een
participatieplaats wordt scholing of een opleiding aangeboden, tenzij dit
niet bijdraagt aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Na iedere periode van
6 maanden werken op een participatieplaats kent de gemeente een
premie van € 200 toe, als degene op de participatieplaats voldoende heeft
gedaan om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leiderdorp heeft
in 2011 in de Re-integratieverordening eigen aanvullende regels voor
participatieplaatsen opgenomen. Deze zijn ongewijzigd in de nieuwe Reintegratieverordening overgenomen.
In 2013 werkten in totaal 66 mensen op een participatieplaats. 33
deelnemers zijn gestart en 41 zijn gestopt. Voor Leiderdorp zijn die cijfers
2, 0 en 0.
Bemiddeling
Bemiddeling naar werk bij reguliere werkgevers en matching van de
werkzoekenden op openstaande vacatures. DZB/RL onderhoudt een groot
netwerk met bedrijven en instellingen in de regio en is op de hoogte van
alle vacatures. Bedrijven worden ook benaderd met voorstellen hoe zij
door het werk anders te organiseren nieuwe banen kunnen creëren en
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ook efficiënter kunnen werken. Om nog meer mensen regulier aan het
werk te helpen, wordt met Randstad uitzendbureau een gezamenlijk
matchingsteam opgezet. Dit project is nog in de opstartfase.
In 2013 werden ± 16 Leiderdorpers geplaatst bij reguliere werkgevers. Er
is een overlap met andere instrumenten.
Scholing / Cursus (taallessen)
Scholing kan de kans op duurzaam werk vergroten. De scholing moet
relevant zijn voor de arbeidsmarkt en passen bij de individuele
mogelijkheden van de werkzoekende.
In 2013 ging het in totaal om 316 cursussen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt naar gemeente.
Leerwerktraject
Leren en werken worden gecombineerd. Hiermee wordt een tekort aan
scholing en een tekort aan werkervaring gecombineerd aangepakt. Er zijn
drie trajecten: Horeca, Klussenteam en Orde & Veiligheid. In 2013 waren
er 62 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gemeente.
Tijdelijke (opstap) loonkostensubsidie
De werkgever ontvangt gedurende maximaal 2 jaar een subsidie in de
loonkosten. Het eerste jaar bedraagt deze subsidie 40% van het WML, het
tweede jaar daalt dit naar 15% van het WML. In 2013 zijn 5 Leiderdorpers
via een tijdelijke Opstapsubsidie geplaatst.
No-Riskpolis
De gemeente kan het risico op uitval wegens ziekte dat werkgevers lopen
door iemand met een handicap of chronische aandoening in dienst te
nemen afdekken door voor deze persoon een ‘no-riskpolis’ af te sluiten.
De polis is indien gewenst ook beschikbaar voor mensen zonder

arbeidsbeperking. Onder de Participatiewet wordt een nieuwe No-Risk
polis geïntroduceerd die waarschijnlijk op een veel grotere schaal zal
worden ingezet.
Social Return
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt in het bestek een sociale
paragraaf opgenomen. Het doel is dat werkzoekenden de kans krijgen om
werkervaring op te doen en/of betaald werk te verrichten.

Nieuwe instrumenten
Loonkostensubsidie Loonwaarde
tot WML
20-80%

i-deel

Subsidie

Beschut werk
nieuwe stijl

Mensen met
beperkingen,
loonwaarde 2040%

Participatiebudget

Salaris +
begeleiding

Arbeidsmatige
dagbesteding

Loonwaarde <
20%

WMO/Participatie- Begeleibudget
ding

Social firm

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Individuele
studietoeslag

Studerende
arbeidsgehandicapten

Bijzondere bijstand Toeslag

No Riskpolis (Nw)

Loonwaarde <
80%

Participatiebudget

Premie

Jobcarving en
functiecreatie

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Advisering
aan
werkgevers

In de periode vanaf mei 2012 tot en met oktober 2013 heeft dat in
Leiderdorp geleid tot één plaatsing.
Huidige SW-instrumenten/ detachering/groepsdetachering/werken op
locatie
De gemeente kan de cliënt detacheren of uitlenen. De cliënt is dan in
dienst van de gemeente en wordt ‘uitgeleend’ aan een bedrijf of
organisatie.
Circa 37% van de SW-medewerkers was eind 2013 gedetacheerd; onder
hen waren 49 Leiderdorpers.
Speciale Projecten
Het betreft diverse projecten, zoals bijvoorbeeld het Oriëntatiejaar
(jongeren) en Visie R (ex-gedetineerden). Momenteel loopt namens de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland (en via centrumgemeente Leiden) een
ESF-aanvraag voor projecten gericht op een brede doelgroep met afstand
tot de arbeidsmarkt. De verplichte cofinanciering wordt gedekt vanuit het
participatiebudget.
Jobcoach
Een jobcoach bezoekt de werknemer op de werkplek en geeft
begeleiding.
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Salaris +
begeleiding

Loonkostensubsidie tot WML
Werkgevers kunnen voor werknemers die niet in staat zijn om het WML
te verdienen loonkostensubsidie krijgen. De subsidie dekt het verschil
tussen de vastgestelde loonwaarde (dat wat iemand op een specifieke
werkplek kan verdienen) en het WML. De subsidie bedraagt maximaal
70% van het WML en is niet aan een termijn gebonden. De loonwaarde
wordt regelmatig opnieuw vastgesteld. Personen die in de doelgroep van
loonkostensubsidie vallen, hebben aanspraak op begeleiding op de
werkplek. In het Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over welke
methodiek in de arbeidsmarktregio wordt gebruikt.

psychische/psychiatrische beperking. Het kan bijvoorbeeld om industriële
werkzaamheden of groenonderhoud gaan. In de praktijk worden zeer
uiteenlopende activiteiten onder de noemer arbeidsmatige dagbesteding
geschaard. Deelnemers aan dagbesteding hebben in beginsel geen
loonwaarde en de focus ligt meer op activering dan op productie.

Beschut werk / Nieuwe Stijl
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van
begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van
een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in
dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze
mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt in
dienst van de gemeente. De gemeente kan deze dienstbetrekking ook
organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en
aanpassingen wel (met ondersteuning door een gemeente) kan
aanbieden. De beloning begint op het WML. De gemeente kan voor deze
werknemers loonkostensubsidie verstrekken. UWV zal een rol krijgen bij
de vaststelling of iemand zoveel begeleiding nodig heeft, dat beschut
werk voor de hand ligt.

Individuele studietoeslag (nu in het kader van de Wajong, in 2015 ook
Participatiewet)
De gemeente kan aan mensen die studeren en van wie is vastgesteld dat
ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen een individuele
studietoeslag verstrekken. Daarbij gelden de voorwaarden dat ze
minimaal 18 jaar oud zijn, recht hebben op studiefinanciering en geen
vermogen hebben.

Arbeidsmatige dagbesteding (nu AWBZ, straks WMO)
Dagbesteding met een arbeidsmatig karakter is een vorm van begeleiding
voor personen met een verstandelijke, lichamelijke of
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Social Firm
Een social firm is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling. Het
doel kan zijn om arbeidsgehandicapten werk of een dagbesteding te
bieden.

No risk polis
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om
aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij het in dienst nemen van
mensen met arbeidsbeperkingen. Het is een verzekering waarbij de
werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een
werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Dit is aan de orde bij
ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere
beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een
loonkostensubsidie (zoals hierboven) ontvangt.

Jobcarving en Functiecreatie
Jobcarving en Functiecreatie zijn niet helemaal nieuw, maar worden nog
relatief weinig op grote schaal ingezet. DZB heeft hier wel ervaring mee.
De begrippen liggen dicht bij elkaar en staan voor het splitsen van taken
en het anders inrichten van bedrijfsprocessen, waardoor hoger opgeleid
personeel efficiënter kan worden ingezet. Eenvoudige taken worden
samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in
de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor
werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen, omdat ze
niet in bestaande functies kunnen worden ingevoegd. Het SW-bedrijf kan
werkgevers hierbij adviseren. Deze methode heeft het in zich om in
combinatie met loonkostensubsidie het belangrijkste middel te worden
om mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan een baan te
helpen.
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Lijst van afkortingen en begrippen
ANW:
DZB/RL:
IOAW:
IOAZ:
Nugger:
Project JA :
UWV:
VSO:
Wajong:
WML:
WMO:
Wsw:
WWB:

Algemene Nabestaandenwet
Re-integratie Leiden, het re-integratiebedrijf van DZB
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
Niet uitkeringsgerechtigde (werkzoekend)
Project jongeren en arbeidsmarkt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wettelijk minimumloon
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand

Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp
Diaconaal Centrum de Bakkerij
Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden
Tel.: 06-16576775
http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com
awill@ziggo.nl

College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden
t.a.v. mevrouw G Diender
postbus 9100
2300 PC Leiden

Betreft:

inspraakreactie na.v. concept beleidsplan participatiewet, concept
afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz, concept Reintegratieverordening
Participatiewet 2015, notitie en concept verordening Tegenprestatie Participatiewet
Leiden 2015

Leiden, 17 september 2014
Geachte mevrouw Diender,
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Wij zouden deze wet graag anders
zien. Wij realiseren ons echter dat we het met deze wet moeten doen. In deze inspraakreactie kijken wij
of het voorstel voor gemeentelijk beleid is gestoeld op de mogelijkheden die wij zien in het belang van
de bijstandsgerechtigde werkzoekende.
In algemene zin hebben wij de volgende opmerkingen.
1.complexe materie
Het zal u niet verbazen dat wij de materie als zeer complex ervaren. Ook al zijn wij tevreden met de in
het vooroverleg met de gemeente gegeven toelichting op de stukken, het blijft moeilijke stof om te
lezen, te verwerken en op kwaliteit te beoordelen. Wij vragen dan ook allereerst speciale aandacht voor
een heldere en duidelijke vertaling van de besluiten naar de doelgroep. Duidelijke informatie en
communicatie over de rechten, plichten en mogelijkheden van de bijstandsgerechtigden dus.
Post van de gemeente wordt door cliënten ook niet altijd goed begrepen, waardoor ze niet adequaat
reageren. Vele brieven over opschorten, korten, termijnen en deadlines volgens elkaar soms op. Wij
zouden daarom graag zien dat er een laagdrempelige mogelijkheid komt om brieven uit te laten leggen.
Of wellicht kan de gemeente zelf wat meer begrijpelijke taal gebruiken of een aantal begrippen
uitleggen of verminderen.
2. cliëntondersteuning
De voorstellen van het college biedt de uitvoerend ambtenaar veel bewegingsvrijheid. De maatregelen
zijn immers maatwerk en kunnen, afhankelijk van de omstandigheden van de bijstandsgerechtigde van
persoon tot persoon verschillen. Wij hebben al eerder aangeven dat wij graag zien dat er bij de
gesprekken cliëntondersteuning aanwezig kan zijn. Wij bevelen het zelfs dringend aan dat,
klantmanagers dit bij gesprekken met cliënten, uitdrukkelijk en dus op initiatief van de gemeente
adviseren. In dit verband hechten wij ook veel waarde aan een goede samenwerking tussen team werk
en inkomen en het werkveld. Speciale aandacht vragen wij voor Kwadraad , GGZ Leiden en MEE regio
Leiden, die cliënten uit een ingewikkelde doelgroep begeleiden. Wij zullen de ontwikkelingen in deze
nauwgezet blijven volgen.
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3. mediation
In de stukken biedt u mogelijkheden voor mediation indien cliënt en klantmanager het niet eens kunnen
worden over het te volgen traject. Wij ervaren dit initiatief als positief. Graag willen wij met u bedenken
wat de positie van deze mediator wordt. Komt die van buiten of is die verbonden aan de gemeente?. En
waaruit wordt deze mediator betaald?.
4.tegenprestatie
Het verplichten van een tegenprestatie bekijken wij van meer kanten. Sommige leden van de raad
vinden een verplichte, onbetaalde tegenprestatie, hoe beperkt van omvang dan ook, niet acceptabel.
Andere leden vragen zich af of het misschien ook een kans is. Vroeger mocht je immers geen
vrijwilligerswerk doen en bleef je in een situatie met beperkte kansen op betaald werk achter de
geraniums zitten, omdat je geen vrijwilligerswerk mocht doen. Om wat meer inzicht te krijgen in wat
onze achterban hiervan vindt, hebben wij in onze column voor de stadskrant van september een oproep
gedaan hierover op ons mailadres awill@ziggo.nl te reageren. Mochten hier reacties op komen dan
zullen wij die zeker met u en de gemeenteraad delen. Wij doen hierbij de suggestie om aan de verplichte
tegenprestatie van 8 uur per week voor 3 maanden een financiele tegemoetkoming te verbinden die niet
gekort wordt op de bijstandsuitkering. Te denken valt aan een vaste vrijwilligersvergoeding.
Speciale aandacht vragen wij voor verdringing van banen. Enerzijds heeft vrijwilligerswerk een van
onze leden in het verleden wel eens aan een baan geholpen, anderzijds worden banen wegbezuinigd die
later weer als een vrijwilligersbaan wordt aangeboden. Dit vinden wij een vervelende ontwikkeling en
dient voorkomen te worden.
5.beschut werk
Wij zijn positief gesteld over het voorstel om beschut werk plekken te creeëren/behouden. Het betreft
mensen die anders geen kans op werk hebben. Wij zijn het ermee eens dat DZB de uitvoering van deze
taak doet. Wij hebben een goede werkrelatie met zowel directie als OR van DZB en zullen de
ontwikkelingen volgen van de gewenste kwaliteitsslag.
6. Arbeidsgehandicatpen die meer dan het minimumloon kunnen verdienen
Wij maken ons zorgen dat uw voorstellen geen positief resultaat heeft voor de arbeidsgehandicapten die
meer dan het minimumloon kunnen verdienen, maar veel begeleiding nodig hebben en een grotere kans
op ziekte hebben. Komt deze groep nu achter de geraniums terecht?.
7. Negatieve sancties
Last but not least. Uw voorstellen zijn doorspekt met negatieve sancties, regels en maatregelen voor als
de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet. Wij zouden graag over een aantal van die sancties en
regeltjes met u in gesprek gaan. Wij vinden ze onnodig en demotiverend naar de gebruiker toe.
Voor zover onze reactie in hoofdlijnen.
In de bijlagen geven wij per notitie/verordening een nadere reactie.
Namens de Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp

Mevrouw C. van Loon
Voorzitter

mevrouw J. Koot
secretaris

Bijlagen:
1. concept beleidsplan participatiewet,
2. concept afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz,
3. concept Reintegratieverordening Participatiewet 2015,
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Bijlage 1. Details concept beleidsplan participatiewet.

Pag 5 onder wettelijk kader.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen die geen recht op een
uitkering hebben. Hoe gaat de gemeente dat invullen?
Mensen die op 31 december 2014 een Wsw dienstverband hebben behouden hun rechten. Geldt
dat ook voor mensen die begeleid werken en in dienst zijn bij een reguliere werkgever?
Pag 6 onder uitgangspunten.
De notitie stelt dat het (Rijks)budget leidend is. Wij begrijpen dat de gemeente in tijden van forse
bezuinigingen voorzichtig om moet gaan met haar budget. Wij vinden een degelijk beleid en
uitvoering van de werkzaamheden rond het vinden van een passende baan, waarbij iedereen
meetelt, mee doet en krijgt wat hij nodig heeft van dermate groot belang , dat een overscheiding
van de leidende begroting mogelijk moet kunnen zijn.
Pag 7 onder doelgroepen hoofdgroep 1
In de notitie wordt aangegeven dat mensen met een loonwaarde van minstens 100% zonder
gemeentelijke inzet of met inzet van re-integratie Leiden aan het werk gaan. In dit verband
kunnen wij niet rijmen dat er veel geld wordt geinvesteerd in een speciale samenwerking met
Randstad voor het begeleiden van mensen naar werk die geen afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Kunt u daar uitleg over geven?.
Pag 8 onder nieuwe instroom.
Als het personen niet lukt binnen 3 maanden op eigen kracht een baan te vinden, krijgen ze een
analyse traject van maximaal 6 weken. Wij zijn van mening dat 4 weken voldoende moet zijn om
mensen te kunnen analyseren en stellen daarom voor dit analysetraject te verkorten tot maximaal
4 weken.
Daarnaast wordt aangegeven dat er door de poortwachtersfunctie in 2013 37 mensen afgezien
hebben van een uitkering. Kunt u ook aangeven waar deze mensen gebleven zijn?. Slapen ze
onder de brug en/of maken gebruik van andere kostbare voorzieningen van de gemeente?
Volgens ons kan niet onomstotelijk vastgesteld worden dat dit een besparing is van 500.000
Euro.
Pag 9 mensen met loonwaarde van minder dan 20 %.
De door de WMO gefinancierde dagbesteding is een interessante manier om mensen actief te
kunnen laten zijn.
Graag zouden wij de bestaande experimenten met u in ons periodiek overleg bespreken. Wie
bepaalt daarnaast of iemand een loonwaarde heeft van minder dan 20%.
Pag 9. Project JA.
Wij onderschrijven dat jongeren onder de 27 jaar speciale aandacht krijgen bij het vinden van
werk. Alleen verbaast het ons dat dit project gevestigd is in DZB maar aangestuurd wordt door
de afdeling Werk en Inkomen en niet door DZB/Reintegratie Leiden. Kunt u ons vertellen
waarom dit zo is?
Pag 12. Financien.
Wij hebben drie vragen over de begroting.
a. Is de eerder genoemde samenwerking met Randstad uitzendbureau alleen voor 2014 of staat
deze ook voor het komende jaar/jaren gepland?. Zo ja, waar kunnen wij de uitgaven daaraan
vanaf 2015 terugvinden.
b. Wordt de loonkostensubsidie niet elk jaar groter en zou dat in de begroting moeten worden
opgenomen?.
c. De WMO uitgaven voor de dagbesteding van mensen met een loonwaarde minder dan 20%,
hoe hoog zijn die?. Deze zijn niet opgenomen in de begroting.

3

Bijlage 2. Details concept afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz,
Pag.2 onder artikel 3.
Wat zijn de regels voor het achterwege laten van het horen van belanghebbende (artikel 3 lid 2 a
en c) en hoe worden die vastgesteld?
Pag. 5 onder artikel 9.
Wij vinden dat u bij het doorvoeren van verlagingen terughoudend moet optreden. Hierbij moet
zorgvuldig nageacht worden over de consequenties van deze verlaging voor de belanghebbende.
Als je een maand geen huur en dergelijke kunt betalingen kom je zwaar in de problemen en
krijgt de gemeente de financiele consequeties via een ander kanaal weer terug. Wij horen
bijvoorbeeld dat de gemeente vanaf 1 oktober a.s. van plan is al bij het niet op komen dagen bij
een 1e gesprek willen korten op de uitkering, zonder zich te vergewissen van de oorzaak daarvan.
Vindt u dat een goede start en basis voor een goede samenwerking in het verdere traject?.
Pag 6 onder zeer ernstige misdragingen.
Wie bepaalt of iemand zich zeer ernstig misdraagt en wat wordt daar onder verstaan?
Onder zeer ernstige misdragingen wordt volgens de toelichting ook het opzttelijk beledigen van
een ambtenaar verstaan. Wat wordt er verstaan onder beledigen?. Stel iemand zegt klootzak
tegen een ambtenaar die hem/haar 6 keer hetzelfde formulier in laat leveren, wordt dat dan
verstaan onder opzettelijk beledigen van een ambtenaar?.
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Bijlage 3: concept Reintegratieverordening Participatiewet 2015.
Pag 4 Persoonlijke ondersteuning
Het college kan persoonlijke ondersteuning aanbieden. Van welke organisatie? Er zijn
verschillende organisaties die dat aanbieden? Kan de client daar zelf uit kiezen?. Al in een eerder
stadium hebben wij voor mensen met psychische problematiek de ondersteuning van ZON actief
voorgesteld.
Pag 6. Vaststelling loonwaarde UWV.
Voor de vaststelling van de loonwaarde kiest u het instrument van het UWV. Ook met dit
instrument blijft het moeilijk te bepalen wat de loonwaarde is. Wij verzoeken u daarnaast een 2 e
informatiebron, zoals familie, begeleidende instantie, bij de beoordeling te betrekken.
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Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden
Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.:
Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014
Concept verordening Tegenprestatie Participatiewet: B&W 14.0641 d.d. 15 juli 2014
Concept re-integratieverordening B&W 14.0671 d.d. 15 juli 2014
Concept-Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz
2015 B&W 14.0642 d.d. 15 juli 2014
Datum: woensdag 17 september 2014

1. Beleidsplan Participatiewet - B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014
Blz 1, punt e: loonwaarde is een wat statisch gegeven. Graag aandacht voor potentiële duurzame
re-integratiemogelijkheden.
Blz 1, punt k : Graag aandacht voor hoger opgeleiden bij de bepaling van de doelgroep voor
garantiebanen.
Blz 5, zevende regel van boven: arbeidsbeperking is niet exact hetzelfde als de psychische
aandoening die de betreffende persoon heeft. Hier is maatwerk ook erg belangrijk.
Houdt hierbij ook rekening met de mogelijk wisselende belastbaarheid van mensen met een
psychische aandoening.
Blz. 5: zevende regel van boven: wordt gemeente zelf ook meegenomen in de categorie ‘reguliere
werkgevers’?
Blz. 6: alinea sociaal domein: hoe wordt die eigen kracht gedefinieerd en begeleid?
Blz 6, alinea uitgangspunten: bij reguliere werkgever is toch ook gesubsidieerd werk mogelijk?
Blz 7, laatste zin: anticiperen op een krappe arbeidsmarkt en mensen klaarstomen misschien
effectiever dan afwachten?
Blz. 9, zesde regel van beneden: er wordt gesproken van koppelen van instrumenten aan
doelgroepen. Kan dat ook iets meer per individu bekeken worden?!

-

vervolg Beleidsplan Participatiewet - B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

blz 10: onder het kopje participatie, geen re-integratie ; laatste zin – wie wordt bedoeld met
“onze” doelgroep?
blz. 10: onder het kopje garantiebanen: welke werkgevers vallen exact onder ‘gewoon’?
Blz 10: onder het kopje werkgeversbenadering: nogal boute stelling: “het succes van de P-wet is
volledig afhankelijk van de opstelling van werkgevers”. Zijn niet alle stakeholders hier
verantwoordelijk voor?
Blz.15: derde zin: ook als het gaat om additionele arbeid is het belangrijk het perspectief op
duurzame arbeid in een reguliere baan voor ogen te hebben. Ten slotte gaat arbeidsparticipatie
niet per se om verdringing van werk voor reguliere werknemers maar om het helpen van
kwetsbare mensen aan een arbeidsplaats en een volwaardige plek in de maatschappij.
Blz 15 : “Aan mensen zonder startkwalificatie die werken op een participatieplaats wordt
scholing of een opleiding aangeboden, tenzij dit niet bijdraagt aan hun kansen op de
arbeidsmarkt.” Een participatieplaats moet toch juist bijdragen aan het vergroten van kansen?
Dus een opleiding of scholing draagt daar altijd toe bij? Wie biedt het aan en wie gaat bepalen of
dit bijdraagt aan hun kansen?
Blz.17: Jobcarving en Functiecreatie. Graag aandacht voor interessante werkervaringplekken
voor hoger opgeleide uitkeringsgerechtigden.

Ter overweging voor lokaal beleid: Er is niet altijd baangarantie na die twee jaar maar er moeten
op z’n minst scholingsmogelijkheden zijn en hulp bij het zoeken naar een andere baan na die
twee jaar. Idem na de doorlooptijd van andere re-integratieinstrumenten.
Ter overweging een vraag: Hoe zit het met de Wsw-ers die nu geen baan hebben maar al wel één
keer of meerdere keren zijn gedetacheerd c.q. ingezet? Staan die officieel ook op de wachtlijst en
moeten zij dus ook ‘uitstromen’?

2. Concept verordening Tegenprestatie Participatiewet: B&W 14.0641 d.d. 15 juli 2014
Blz.: 1, punt c: toevoeging: mogelijkheden tot duurzame arbeidsparticipatie.
Blz 1: punt d: ons inziens hoeft iemand die al maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of
re-integratie-activiteiten verricht dus niet meer een tegenprestatie ‘opgelegd’ te krijgen.
Blz 1: punt e: nadrukkelijk minder dan 32 uur per week impliceert dat het om 31 uur kan gaan.
Wij zouden graag zien dat van maximaal 24 uur wordt uitgegaan.
Blz 1: vierde zin van beneden. Uitkeringsgerechtigde ook laten kiezen voor werkzaamheden die
perspectief bieden.
Blz. 2, laatste zin : sterker nog, beide zaken kunnen in elkaars verlengde liggen
Blz 3 artikel 2.1. en blz. 7, eerste zin : wat valt exact onder maatschappelijk nuttige
werkzaamheden?
Blz 3, artikel 2.a/b.: Stichting ZON adviseert hier in sommige gevallen af te wijken van deze
regels. Bijvoorbeeld in gevallen waar de opgelegde tegenprestatie, re-integratiedoelen in de weg
zit.
Blz 5, onder het kopje ‘afstemmen’: korten op uitkering is niet per se een motiverende
maatregel.
Blz 7, laatste alinea: Ons inziens is het aan te bevelen om mensen toch een kans te geven de
tegenprestatie alvast in te vullen met werk waar zij iets aan hebben voor de lange termijn. Het is
raadzaam mensen perspectief te bieden, zeker als zij zaken opgelegd krijgen.
Blz 8, onderdeel b: “Hierbij wordt rekening gehouden met het fysieke en psychische vermogen
van een belanghebbende.“ Wie beoordeelt het psychische vermogen van een belanghebbende?
Blz 9, onder het kopje dringende redenen: eerder was al gesteld dat zorgtaken sowieso worden
aangemerkt als tegenprestatie.
Blz 9, onder het kopje ‘weigeren tegenprestatie’. Kan bezwaar worden gemaakt tegen de
maatregel?
Blz. 14, kader lokale invulling II: ons inziens kunnen personen die al re-integratie-activiteiten
verrichten, ontheven worden van de tegenprestatie.

-

Vervolg Concept verordening Tegenprestatie Participatiewet: B&W 14.0641 d.d. 15 juli
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Blz. 15, lokale invulling III: hier wordt de invulling van de tegenprestatie opeens wel volledig
teruggelegd bij de klant. Krijgt deze nog begeleiding bij de keuze voor werkzaamheden?
Blz 16, lokale invulling III: ZON wil 24 uur als maximum benadrukken
Blz 16, kopje ‘verdringing’: de logische stap van tegenprestatie naar 'uitvoeren van activiteiten in
de openbare ruimte ontgaat Stichting ZON hier. Nog los daarvan lopen mensen die ergens gaan
werken ihkv de tegenprestatie sowieso kans op een geheel nieuw stigma.
Blz 17, lokale invulling IV: op twee na laatste zin: dus bij abnormale bedrijfseconomische
omstandigheden verandert de definitie van additioneel werk?
Blz 17, onder kopje handhaving: ZON beveelt aan meer nadruk te leggen op begeleiden van de
motivatie dan op uitleg van de tegenprestatie.
Blz 17, lokale invulling V: “In het kader van de handhaving wil de gemeente Leiden zo min
mogelijk repressie. Alleen wanneer een persoon echt niet wil (de notoire weigeraar).”
Hoe wordt bepaald of een persoon ECHT niet wil?

Ter overweging voor lokaal beleid: Krijgen mensen die uit hoofde van de ‘tegenprestatie’ werken
ook zaken als onkostenvergoeding en scholingsmogelijkheden? Of zijn zij hiervan uitgesloten?

3. Concept re-integratieverordening B&W 14.0671 d.d. 15 juli 2014
Blz. 2, artikel 3, punt 3 : hier zou ZON graag zien dat diversiteit wordt geconcretiseerd. Welke
indeling wordt hierbij gehanteerd? Wanneer is het voldoende?
Blz.3, artikel 4.3.b.hoe wordt bepaald of iemand niet meer tot de doelgroep behoort?
Blz.3 punt 4.3.d wordt dan gekeken naar de voorziening zelf of naar de persoon in kwestie?
Blz.3 punt 4.3. Wordt ook gekeken wat de persoon hier zelf van vindt?
Blz.3, artikel 5 punt 1: dus sociale activering is hier een soort re-integratie-instrument dat latere
aanspraak op een voorziening uitsluit?
Blz. 6: Wordt het berekenen van de loonwaarde door het UWV uitgevoerd?
Blz.: 9/10 laatste zin: wie beoordeelt dit precies, de klantmanagers?
Blz 10: wordt ook rekening gehouden met mogelijkheden op lange termijn in het kader van
duurzame re-integratie?
blz.: 12 : onder het kopje additionele werkzaamheden, regel 16: waarom moet een andere
werkomgeving geboden worden? Als die andere werkomgeving er niet is, valt de persoon weer
terug.
blz.: 12 : onder het kopje additionele werkzaamheden, regel 16: voor sommigen is het wellicht
niet haalbaar om een volledige werkweek actief te zijn met werk, scholing en andere reintegratie-activiteiten.
Blz.: 13, artikel 9, stap 1 : hoe wordt de grootte van de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald?
Blz.: 15, artikel 10 : Stichting ZON zou graag zien dat uitkeringsgerechtigden die uit 's Rijks kas
middelen krijgen om te studeren, lokaal toch ondersteund worden bij arbeidsinschakeling.
Blz.: 17, artikel 15: N.B.: arbeidsbeperking is niet hetzelfde als een aandoening die implicaties
heeft voor arbeid.

4. Concept-Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 B&W 14.0642
d.d. 15 juli 2014
Blz. 4, artikel 7a : wordt hier rekening gehouden met mensen die niet genoeg vaardigheden
hebben zich digitaal in te schrijven? En mensen zonder computer.
Blz.: 6, artikel 13, punt 1 : wordt ook gekeken naar de oorzaken van het gedrag, m.a.w. krijgt
deze persoon behalve sancties ook zorg?
Blz.: 8, artikel 20 en 21 : kan bezwaar worden gemaakt tegen een dergelijk besluit?
Blz.: 9, tweede alinea laatste zin : betekent ‘naar vermogen’ met inachtneming van
aandoeningen c.q. beperkingen?
Blz.: 13, artikel 3 het horen van de belanghebbende: zou Stichting ZON graag verplicht willen
zien, dus geen uitzonderingen.
Blz.: 13 : onder het kopje: ‘Afzien van verlagen in verband met dringende redenen ’, laatste zin:
Stichting ZON wil dringend adviseren geen nieuwe klanten te creëren voor de
Schuldhulpverlening.
Blz.: 16, artikel 12: hoe ruim moeten wij hier ‘alles doen en nalaten om een beroep op de bijstand
te vermijden’ interpreteren?
Blz 17, bovenaan: ZON adviseert het woord ‘eigen schuld’ niet snel gebruiken, dat impliceert een
oordeel.
Blz. : 18, vijfde regel van beneden : ‘voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging’: Stichting
ZON ziet niet in wat deze overdadige ‘afstemming' voor nut heeft. In ieder geval zal het niet
leiden tot positieve gedragsveranderingen bij degene aan wie deze maatregelen worden
opgelegd.
Namens bestuur en directeur van Stichting ZON,
Conny Broeyer, voorzitter
Bart Smith, directeur
Hoogachtend,
Monique van Biezen
Stafmedewerker Stichting ZON

LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 17 november 2014

1. Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking, transitie #Kracht15
inclusief bijlagen, brief van Holland Rijnland d.d. 10 oktober 2014
Ter bespreking Politieke Avond 18 november 2014
2. Begrotingsinformatie na raad 6 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
3. Meerjarige Aanvullende Uitkering MAU-verbeterplan, brief van het college d.d.
17 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
4. Omgevingsdienst West-Holland betrokkenheid bij verdiepte aanleg A4, brief
van het college d.d. 20 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
5. Snelheidsdisplay onderzoek verkeerslawaai, brief van het college d.d.
20 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
6. Toezegging aanvullende informatie Verordening jeugdhulp Leiderdorp 2015,
brief van het college d.d. 20 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
7. Toezegging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, brief van het
college d.d. 20 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
8. Ernst & Young opdrachtbevestiging accountantscontrole 2014 gemeente
Leiderdorp, brief d.d. 21 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
9. Toezegging Sportnota plan van aanpak, brief van het college d.d. 29 oktober
2014
Voor kennisgeving aannemen
10. Septembercirculaire uitwerking, brief van het college d.d. 30 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
11. Raad van State bestemmingsplan Het Oude Dorp beroep door A.M.H.
Hogervorst en A.F. Hecke d.d. 30 oktober 2014
Voor kennisgeving aannemen
12. Brandweerkazerne Leiden Noord, brief van het college 4 november 2014
Voor kennisgeving aannemen

N.B.
Voor kennisgeving aannemen
Betrekken bij besluitvorming
Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders.
Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of
waarbij de mening van het college van belang is)

Besluitenlijst POLITIEKE AVOND 27 oktober 2014

Fietsnota 2014-2020
De behandeling van de Fietsnota is uitgesteld. Op 3 november tijdens de informatieavond vindt een
korte presentatie plaats over de nota en is er gelegenheid tot vragen stellen. Daarna wordt de nota
opnieuw geagendeerd voor het Politiek Forum en de raad.
Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis
De vraag aan het Politiek Forum is wensen en bedenkingen mee te geven bij het ontwerpbesluit om
per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis op te richten. Hoewel een groot deel van het Forum
positief is, is er toch een aantal kritische vragen, met name t.a.v. een bedrijfsplan en de rol van
Oegstgeest. De VVD ziet geen rol voor de overheid bij het in standhouden van het kringloopbedrijf.
Het college stelt dat een bedrijfsplan wordt opgesteld als de stichting wordt opgericht. De vraag over
de rol van Oegstgeest neemt het college mee in gesprek met het college van Oegstgeest deze week.
Het college zal de raad op de hoogte houden van de voortgang.
Beleidsplan Participatiewet
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en bijstand
(WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet uitgevoerd gaat
worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio
(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB. De heer Van der Meij uit als inspreker zijn zorg over
de communicatie richting gebruikers. D66, VVD en LPL kunnen instemmen met het voorstel. Het CDA
wil de tekst op 1 punt aanpassen. GroenLinks en PvdA bepalen in de raad hun standpunt, nadat zij de
antwoorden op hun vragen hebben bestudeerd. Tijdens de informatieavond van 3 november kunnen
aanvullende vragen worden gesteld. De raad besluit op 17 november.
Veiligheidshuis Hollands-Midden
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis en de
regionale financiering. Ondanks een aantal vraagpunten zien de coalitiepartijen kansen in het
Veiligheidshuis. De oppositiepartijen hebben meer aarzeling. De raad besluit op 17 november.
Regio
AB ODWH 3 nov. 2014
De vertegenwoordiging in het AB zal het volgende aan de orde stellen:
- Voorkeur voor het aanleveren van stukken vier weken voor de vergaderdatum
- Verbieden mobiele telefoons niet opnemen
- Uittreden Alphen aan den Rijn: maak de financiële gevolgen van in- en uittreden inzichtelijk.
RAAD
Vragenronde en mededelingen
Het college komt nog voor de begroting met een update van de financiële situatie van de gemeente.
Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie PvdA over de Voedselbank
De inspreker Nico van Jaarsveld vindt het standpunt van het college om de subsidieaanvraag van de
Voedselbank af te wijzen ongehoord, hij verwacht van het college een andere houding.
Onder voorwaarde dat het gaat om een eenmalige verstrekking van 6.000,- kan naast PvdA, GrL en
LPL ook het CDA akkoord gaan met de motie, die zo met een meerderheid van 9 tegen 7 stemmen
wordt aanvaard. Het college zegt toe de motie mee te zullen nemen in de heroverwegingen naar
aanleiding van het bezwaarschrift dat de Voedselbank heeft ingediend.
Dit is voor de oppositiepartijen onvoldoende, zij verwachten een toezegging dat het college de motie
onverkort uitvoert en dienen een motie van wantrouwen in tegen het college. De raad verwerpt deze
motie met 9 tegen 7 stemmen (coalitie/oppositie).
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Aangekondigde motie GroenLinks over veiligheid tunnelbak A4, aangehouden
e

Veiligheidsregio Hollands-Midden zienswijze 2 wijziging programmabegroting 2014
Vraag aan de raad is in te stemmen met deze zienswijze. D66 dient op dit punt een tekstwijziging in
(amendement), met twee aanpassingen neemt de raad dit amendement met algemene stemmen aan
en stemt vervolgens unaniem in met de zienswijze.
Verordening Jeugdhulp 2015
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdhulpwet verplicht
de gemeente een verordening op te stellen over de jeugdhulpvoorzieningen en de toegang. Er wordt
een vijftal moties ingediend en in stemming gebracht:
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/27-oktober/21:30:00.

1.
2.
3.
4.
5.

CDA, unaniem aangenomen
GrL, verworpen (9/7)
D66, unaniem aangenomen
LPL, verworpen (9/7)
PvdA, aangehouden

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

Programma Jeugdhulp 2015
De raad stelt het Programma Jeugdhulp 2015 vast, stelt zo budget beschikbaar voor regionale inkoop
en reserveert budget voor lokale uitvoering. De raad uit wel zijn zorgen over de risico’s. Het college
deelt die zorg en volgt de ontwikkelingen op de voet.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Het CDA dient een tekstvoorstel (amendement) met als doel de actieve informatieplicht van het
college richting cliënt te onderstrepen. De raad stemt unaniem in met dit amendement.
De raad verwerpt een motie van GrL waarin het college wordt opgeroepen de beleidsregels voor de
laatste raadsvergadering ter bespreking aan de raad aan te bieden (9 tegen, 7 voor). Het college heeft
in oktober al toegezegd dat de raad deze beleidsregels voor het eind van het jaar krijgt toegezonden.
De raad stelt de Verordening maatschappelijke ondersteuning vast.
Lijst van toezeggingen en moties
Het college meldt dat bij de aanbesteding van de werkzaamheden op het Engelendaal meteen de
aanleg van stil asfalt wordt meegenomen.
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