
POLITIEKE AVOND 6 oktober 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. Verordening Jeugdhulp 2015 
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. De verordening moet voor 1 november 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

  
4. Programma Jeugdhulp 2015 

In dit voorstel is de vraag aan de raad het inkoopdocument Jeugdhulp 2015 vast te stellen, 
budget beschikbaar te stellen voor regionale inkoop en budget te reserveren voor lokale 
uitvoering. Ter besluitvorming in de raad. 
 

5. Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Deze verordening geeft uitvoering aan het plan Invoering WMO 2015 en beschrijft de 
toegangsprocedure tot de maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2015. Ter 
besluitvorming in de raad. 
 

6. Regionaal beleidsplan Politie 
Dit beleidsplan is ter consultatie (t/m oktober 2014) aangeboden aan de gemeenteraad. Ter 
bespreking.  
 

Bij voldoende tijd 
 

7. Veiligheidsanalyse 2015-2018 en Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 

 Veiligheidsanalyse: vraag aan de raad is akkoord te gaan met de drie voorgestelde 
veiligheidsprioriteiten en de analyse vast te stellen.  

 Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid: vraag aan de raad het beleidsplan vast te stellen. 
Ter besluitvorming in de raad.  
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
 

PAUZE  

 
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 

 Raadsvraag D66 over Programma Economie071 en participatie uit raad 15 sept. jl. 
beantwoord 

 
4. Benoeming en beëdiging burgerraadslid PvdA 
 
5. Coördinatieregelen Plantage 

Doel van dit voorstel is het samenvoegen van ruimtelijke procedures voor de Plantage. 



 
6. Omgevingsdienst West-Holland 8e wijziging gemeenschappelijke regeling 

De wijzigingen hebben betrekking op een kleiner Dagelijks Bestuur, een vereenvoudiging van 
het stemrecht in het Algemeen Bestuur en een aantal technische wijziging. Ter besluitvorming 
in de raad. 
 

7. Actualisatie Normenkader accountantscontrole 2014 
Met dit kader geeft de raad de accountant een volledig en juist overzicht van externe en 
interne wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole. Ter besluitvorming in de raad. 
 

8. Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp jaarrekening 2013 
Het bestuur van de OBSG legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de raad. Ter 
besluitvorming in de raad. 
 

9. 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: geen 

 
10. 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 2 oktober voor 
12.00 uur). 
 

11. Vaststellen besluitenlijst raad 15 september jl. 
 

12. Sluiting 
 
Leiderdorp, 23 september 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 
*De aanvangstijd is indicatief 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3


 

 
 
 

R A A D S V R A A G 
 
 
 

 
 

Bestemd voor de raad  van :  15 september 2014 
 
Vraag nr.                           :  4 
 
Onderwerp        :  Programma Economie071 en Participatie 
 
Vraagsteller                           : D66/Joey van Boxsel 
 
Datum                                    : 9 september 2014 
 
Bij de voorbereiding van agendapunt 9 van het politiek forum op 15 september 2014 “Toekomst 
kringloopbedrijf Het Warenhuis” zijn de plannen ook bekeken in het bredere perspectief van het 
participatiebeleid in de regio en is een verbinding gelegd met het regionaal economisch beleid. 
 
Programma Economie071, waarover op 2 september jl. aan de raadsleden informatie is verstrekt, is 
gericht op het versterken van de economie van de Leidse regio, de meest hoogopgeleide regio van 
Nederland,. 
  
Uit de studie van Bureau Louter "Geef Kennis de Ruimte. De economie van de Leidse regio doorgelicht" 
(november 2012) blijkt dat de werkloosheid onder laag- en middelbaar opgeleiden in de Leidse regio hoger 
is dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast schat Bureau Louter in dezelfde studie in dat de 
werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleiden in de regio in de komende 15 jaar verder zal dalen 
(met ca. 0,75% per jaar voor middelbaar opgeleiden en ruim 2% per jaar voor laagopgeleiden).  
 
Vragen 
 

1. Waarom is in de voorstellen voor het Programma Economie071, die 2 september zijn toegelicht, 
geen actie opgenomen die bijdraagt aan het verbeteren van de werkgelegenheid voor laag- en 
middelbaar opgeleiden in de regio?  

 
Antwoord college: 
 
Tijdens de presentaties voor raadsleden op 2 september is ervoor gekozen om de nadruk te leggen op de 
Leidse regio als kennisregio en op de samenwerking tussen de overheden, onderwijsinstellingen en de 
ondernemers (de drie O’s). De samenwerking tussen de drie O’s geeft de kracht van de economische 
agenda weer: een integrale benadering om de economie in de regio te versterken. Met als centrale vraag: 
“Hoe verdient de inwoner van de Leidse regio over tien jaar zijn brood”. De acties die zijn gericht op het 
versterken van de sleutelsectoren – namelijk Life Sciences & Health – creëren een spin-off voor productie, 
midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf, in termen van nieuwe banen, omzetstijging en 
nieuwe markten. Hiermee is er wel degelijk aandacht voor het verbeteren van de werkgelegenheid voor 
laag- en middelbaar opgeleiden in de regio. In de op te stellen retailvisie Leidse regio zal dit ook worden 
meegenomen.     
 
   
 
 



2. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot de verantwoordelijkheid van de in het Programma Economie071 
deelnemende gemeenten voor de uitvoering van het participatiebeleid vanaf 1 januari 2015?  

 
Antwoord college: 
 
Economie071 heeft geen acties geformuleerd die betrekking hebben op het participatiebeleid. Dit is een 
afzonderlijk traject. Onderdeel van het participatiebeleid is de ontwikkeling van het regionale Werkbedrijf, 
een samenwerking tussen overheden (UWV, gemeentelijke sociale diensten en sw-bedrijven), 
werkgevers- en werknemersorganisaties gericht op het creëren van werkplekken voor mensen met 
arbeidsbeperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt. Dit beslaat de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. 
 
 

3. Hoe wil het college de komende jaren te werk gaan om in de regio voldoende werkgelegenheid te 
creëren, zodat hogere kosten voor onze gemeente uit hoofde van het participatiebeleid worden 
voorkomen?  

 
Antwoord college: 
 
Het college voert actief het Economisch beleid 2014-2020; ondernemend Leiderdorp én de Economische 
agenda Leidse regio uit. Beide beleidsagenda’s hebben tot doel om de economische positie van 
Leiderdorp en de regio te versterken. We willen niet alleen de randvoorwaarden op orde hebben, zoals de 
bereikbaarheid en het verminderen van de regeldruk, maar we dragen ook actief bij aan het versterken van 
de A4-zone Leiderdorp en het creëren van een vitaliteitscluster in de gemeente en in regio. We versterken 
hiermee waar we goed in zijn, namelijk de detailhandel en de gezondheidszorg.  
 
Zoals in de beantwoording van vraag 2 genoemd zal de gemeente via samenwerking in het Werkbedrijf 
nadrukkelijk werkgevers motiveren om banen beschikbaar te stellen voor een groep inwoners met afstand 
tot de arbeidsmarkt. De beleidsuitgangspunten ten aanzien van de Participatiewet liggen momenteel ter 
inzage en worden in november aan de gemeenteraad aangeboden.  
 

4. Is het college het met D66 eens dat de opdracht voor het Programma Economie071 op dit punt 
(kansen voor en arbeidsparticipatie van lager- en middelbaar opgeleiden) geherformuleerd moet 
worden? 

 
Antwoord college: 
 
Nee, zie beantwoording vraag 1. 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 19 september 2014 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid 

Eversteijn PvdA 141006 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , Z/000964/11108; 

gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 van de Verordening Politiek Forum gemeente 

Leiderdorp 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

Te benoemen tot burgerraadslid mevrouw S.C. Eversteijn (PvdA) 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 6 oktober 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z002337C76
1* 
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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 19 september 2014 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid voor 

PvdA 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid mevrouw S.C. Eversteijn 
 

 

 

1 Inleiding 

De PvdA stelt voor te benoemen als burgerraadslid: 

Mevrouw S.C. Eversteijn 

Oosterschans 11 

2352 DG Leiderdorp 

 

2 Beoogd effect 

Na het vertrek van de heer Hollands als burgerraadslid heeft de PvdA met de benoeming 
van mevrouw Eversteijn weer vier burgerraadsleden om roulerend in te zetten voor het 
Politiek Forum. 
 

3 Argumenten 

De verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het 

Politiek Forum 2014 biedt ruimte om burgerraadsleden te benoemen die inzetbaar zijn in 

het Politiek Forum. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

*Z002262BAC
E* 
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7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan het Politiek Forum ontvangen burgerraadsleden een vergoeding 

conform de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden 

gemeente Leiderdorp 2011. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulier 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  Raadsbesluit 

Coördinatieregeling Plantage 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 16 september 2014 , nr Z/14/005277/9726.; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren voor het project Plantage waarbij de volgende onderdelen 
gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt worden: 

 Het uitwerkingsplan Plantage 

 De omgevingsvergunning voor de activiteiten: 
o Bouwen 
o Weg aanleggen 
o Uitrit aanleggen 
o Kappen 
o Aanlegvergunning (archeologie) 

 Inrichten van een bouwplaatsinrichting 
 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 6 oktober 2014 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 

*Z001EF6407
7* 
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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  Coördinatieregeling Plantage  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren voor het project Plantage waarbij de volgende onderdelen 
gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt worden: 

 Het uitwerkingsplan Plantage 

 De omgevingsvergunning voor de activiteiten: 
o Bouwen 
o Weg aanleggen 
o Uitrit aanleggen 
o Kappen 
o Aanlegvergunning (archeologie) 

 Inrichten van een bouwplaatsinrichting 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor woningbouwproject Plantage worden op dit moment de voorbereidingen 

getroffen voor het uitwerkingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Er zijn veel geïnteresseerden voor het project en ontwikkelaar Bohemen heeft 

aangegeven dat inmiddels op ca. 75% van de woningen een optie is genomen door 

potentiële kopers. Een bijzonder gegeven in toch een moeizame woningmarkt. Het 

is de wens van de kopers en ontwikkelaar om dan ook snel te kunnen starten met 

de bouw. 

Vanwege een beroepszaak bij de Raad van State met betrekking tot 

bestemmingsplan W4 heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten 

wachten. Inmiddels heeft uw raad op 14 juli 2014 bestemmingsplan W4 gewijzigd 

vast gesteld naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State (met 

toevoeging van een onderbouwing van de actuele regionale woonbehoefte tbv 

Plantage). We verwachten in het najaar een definitieve uitspraak van de Raad van 

State waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Daarna kan het 

uitwerkingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend worden, waarna 

de bouw zo spoedig mogelijk gestart kan worden. We streven naar januari 2015 

*Z001DD51A1
9* 
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maar de planning is afhankelijk van het moment van uitspraak van de Raad van 

State. 

Door de beroepsprocedure is vertraging ontstaan. Om de procedures voor een 

uitwerkingsplan en omgevingsvergunning zo kort mogelijk te houden, wordt uw raad 

hierbij gevraagd om het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning en de 

vergunning voor de bouwplaatsinrichting gecombineerd uit te voeren met 

toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling kunnen de 

procedures in één keer worden doorlopen. Alle procedures zijn bevoegdheden van 

B&W, het toepassen van de coördinatieregeling vergt een raadsbesluit.  

Publicatie en terinzagelegging van het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning en 

de vergunning voor de bouwplaatsinrichting vinden met de coördinatieregeling 

gelijktijdig plaats en volgen dezelfde procedure:  

- ontwerpplan en de ontwerpbesluiten ter inzage ten behoeve van zienswijzen 

- vaststelling door B&W  

- beroep mogelijk bij de Raad van State 

Voor hetzelfde plan hoeven dan niet meerdere procedures na elkaar gevolgd te 

worden, waarmee tijd en eventuele beroepsprocedures verkort worden. 

 

Het plangebied waar de coördinatieregeling op van toepassing is, betreft: Kom van 

Aaiweg/Essenpark, water rondom Samsomveld, t/m Hoogmadeseweg, tennispark, 

t/m zwarte pad. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 4 februari 2013 is bestemmingsplan W4 vast gesteld in uw raad. In dit 

bestemmingsplan is een uitwerkingsplicht voor de Plantage opgenomen. Dit 

betekent dat de woningbouw niet direct bestemd is, maar dat er globale 

randvoorwaarden zijn gesteld waar het uitwerkingsplan voor de Plantage aan moet 

voldoen, zoals het maximale aantal woningen, de maximale hoogte en nog te 

verrichten onderzoeken. 

Op 4 februari 2013 is ook het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage 

vastgesteld met daarin een verdere uitwerking van de woningbouwplannen. Hierna 

is er in overleg met omwonenden nog een en ander aangepast in het plan met 

betrekking tot ontsluiting van twee woningen via de Hoogmadeseweg in plaats van 
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het Zwarte pad. Hierover bent u via een (vertrouwelijke) brief van 23 juli 2014 

geïnformeerd. 

In bestemmingsplan W4 is een uitwerkingsplicht voor maximaal 26 woningen 

opgenomen. De ontwikkelaar gaat uit van 23 woningen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het plan is onderdeel van het W4-project en de W4-afspraken. Het heeft daarnaast 

samenhang met de lokale Woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de Regionale 

woonagenda van Holland Rijnland en de verstedelijkingsafspraken. 

Het groenbeleid is van belang, het plangebied wordt doorkruist door het 

Essenlaantje als groenstructuur. 

Ook archeologie is een belangrijk beleidsterrein bij dit plan, zie ook kanttekening 

1.2. 

 

2 Beoogd effect 

Ruimtelijke procedures voor woningbouwproject Plantage samenvoegen waardoor zo 

spoedig mogelijk met de bouw gestart kan worden. 

 

3 Argumenten 

1.1. Versnelde procedure scheelt tijd. 

Door de procedures van uitwerkingsplan, omgevingsvergunning en de vergunning voor de 

bouwplaatsinrichting niet na elkaar te volgen, maar gelijktijdig wordt tijd gewonnen. 

 

1.2. Alleen beroep via Raad van State. 

Door het combineren van de procedures is er voor het woningbouwplan eenmalig sprake 

van zienswijzen en een beroep bij de Raad van State, in plaats van dat tweemaal voor 

hetzelfde plan een gang naar de rechter en Raad van State kan worden gemaakt. 

Bovendien dient de Raad van State binnen 6 maanden uitspraak te doen. Bij mogelijke 

bezwaren, scheelt dit veel tijd en kosten. 

 

 

1.3. Kopers en ontwikkelaar wensen snelle start bouw.  

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn er veel geïnteresseerden voor de Plantage. 75% 

heeft al een optie genomen op een specifieke woning en bij de gemeente en de 
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ontwikkelaar wordt regelmatig geïnformeerd naar de planning. 

 

1.4. Plan voldoet aan lokale woonvisie en regionale woonagenda.  

Onze lokale woonvisie ‘Gewoon lekker wonen’ en de concept regionale woonagenda (die 

15 september aan u voor ligt tbv zienswijzen) schetsen een woonbehoefte waarin de 

Plantage kan voorzien (zie ook 1.3). 

Het plan is op basis van de regionale woonagenda afgestemd in de regio, het valt binnen 

de verstedelijkingsafspraken en is onderdeel van de W4-afspraken. 

 

1.5. Versnelde procedure is ook voor de gemeente gunstig op financieel vlak. 

Na het bouwrijp maken wordt de grond aan de ontwikkelaar geleverd en ontvangt de 

gemeente haar geld. Een snelle start van de procedure en daarmee een eerdere start van 

het bouwrijp maken van de grond, is dus ook voor de gemeente gewenst. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. Afwachten uitspraak Raad van State. 

Het ontwerpuitwerkingsplan en de overige ontwerpbesluiten kunnen wel ter inzage worden 

gelegd, maar het is raadzaam met vaststellen te wachten totdat de Raad van State een 

einduitspraak heeft gedaan en het bestemmingsplan W4 onherroepelijk is geworden. Er is 

geen uiterste termijn waarop de Raad van State haar uitspraak moet doen, dit geeft een 

onzekerheid in de planning. 

 

1.2. Toewijzing archeologisch monument. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil in het najaar starten met een procedure om 

de Plantage aan te wijzen als archeologisch Rijksmonument (gebied buiten de 

woningkavels). In nauw overleg worden ruimtelijke procedures, bouwrijp maken en bouwen 

afgestemd met de Rijksdienst. 

 

5 Duurzaamheid 

De woningen worden duurzaam gebouwd. De regionale ambitietabel voor duurzaam 
bouwen wordt binnenkort ingevuld. 
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6 Communicatie en participatie 

Het ontwerpplan en de omgevingsvergunning worden volgens de wettelijke vereisten 

gepubliceerd en ter inzage gelegd. 

Met geïnteresseerde omwonenden is in eerdere stadia al gesproken over het 

woningbouwproject Plantage. De omwonenden worden geïnformeerd over het proces. Via 

de ontwikkelaar worden geïnteresseerden en potentiële kopers op de hoogte gehouden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden, wel levert het tijd op. Voor het uitwerkingsplan 

worden uiteraard kosten gemaakt, deze worden opgenomen in de grondexploitatie en 

verantwoord in de GIG. Voor de omgevingsvergunning en de vergunning voor de 

bouwplaatsinrichting worden leges geheven.  

 

8 Evaluatie 

Na realisatie van de woningen en afsluiting van het project wordt het project geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:

  

 Beleid   Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  8e wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 20 augustus , nr. Z/14/005247/9221; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2014 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 6 oktober 2014 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z001C4F576
2* 
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Afdeling:   Beleid   Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  8e wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2014 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 12 mei 2014 

ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot 

besluitvorming in verband met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. 

In de regeling is een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op 

eerdere besluiten door het DB en het AB van de Omgevingsdienst, te weten: 

- een kleiner DB 

- een vereenvoudiging van het stemrecht in het AB 

Daarnaast is er in de regeling aandacht voor een beter inhoudelijke voeding en 

voorbereiding van het AB. Tot slot wordt een aantal technische wijzigingen 

doorgevoerd. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeente Leiderdorp is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling van 

de Omgevingsdienst. In 2013 heeft het AB de Strategienota 2013-2017 vastgesteld. 

Deze strategienota is een koersdocument waarin staat beschreven waar de 

Omgevingsdienst voor staat en wat zij op langere termijn wil bereiken. Daarin 

komen zaken aan de orde als missie, ambitie en positionering van de dienst. 

Afgeleid hiervan is besloten om een nieuw besturingsmodel te introduceren waarbij 

het aantal DB-leden wordt verminderd en er een wijziging plaatsvindt in de taken en 

verantwoordelijkheden van de DB- en de AB-leden en is de planning en control-

*Z001C4F576
2* 
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cyclus aangepast. Deze veranderingen worden geformaliseerd in de 

Gemeenschappelijke regeling.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Geen 

 

2 Beoogd effect 

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling draagt bij aan (1) een slagvaardig 

bestuur en een slagvaardige organisatie en (2) transparantie in werkwijze  

 
3 Argumenten 

1.1 De gemeente Leiderdorp is mede-eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling van de 

Omgevingsdienst en is hiermee mede-eigenaar. De gemeente is vertegenwoordigd in het 

AB. 

 

1.2 De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling sluiten aan op eerdere besluiten 

die zijn genomen 

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is in lijn met eerder genomen besluiten 
door het bestuur van de Omgevingsdienst, te weten de vaststelling van de Strategienota 
2013-2017, een introductie van een nieuw besturingsmodel en een actualisering van de 
planning & controlclyclus. 
 

1.3 De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende kracht in 

werking  

De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking, omdat het nieuwe 

besturingsmodel van 5 DB-leden na de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan is.  

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen.  
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5 Duurzaamheid 

n.v.t.  
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t.  

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- Raadsbesluit 
- Bijlage 1: Besluit tot vernieuwde wijziging van de Regeling Omgevingsdienst West-

Holland in verband met de modernisering van de regeling (vernieuwde 8e wijziging GR) 
- Bijlage 2: Toelichting bij de vernieuwde 8e wijziging van de Regeling Omgevingsdienst 

West-Holland 
- Bijlage 3: Regeling Omgevingsdienst West-Holland (wijzigingen bijhouden) 
- Bijlage 4: Regeling Omgevingsdienst West-Holland (definitief) 
- Bijlage 5: besluit tbv de Omgevingsdienst; exemplaar ter ondertekening door de 

bestuursorganen gemeenteraad, burgemeester en college van burgemeester en 
wethouders 
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De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente 
Leiderdorp 
 
 
Gelet op het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland; 
 
Overwegende dat de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, onder andere 
vanwege de gewenste wijziging van het besturingsmodel, geactualiseerd moet worden; 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de, als bijlage bijgevoegde, 8e wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland en 

 
2. In te stemmen met de in werking treding van deze wijziging op 1 juni 2014. 

 
 
De raad van de gemeente  Leiderdorp  d.d. 6 oktober 2014, 
 
de griffier,                                                             de voorzitter, 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  Leiderdorp  , 
 
De secretaris,                                                        de burgemeester, 
 
 
 
 
De burgemeester van de gemeente  Leiderdorp, 
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Afdeling:

  

 Control  Leiderdorp, 16 september 2014 

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van B&W van 16 september 2014; 

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: 

 

het voor de jaarrekening 2014 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de 

jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 6 oktober 2014 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

*Z001E6FE76
F* 
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Afdeling:   Control  Leiderdorp, 16 september 2014 

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Het voor de jaarrekening 2014 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountants-
controle op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De raad is opdrachtgever voor de accountantscontrole op de jaarrekening. Door middel 

van het ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp’ geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor onder andere de te 

hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en over de in de financiële 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp’ is door de raad voor de eerste maal in 2005 vastgesteld. Dit naar aanleiding 

van de invoering van de verplichte rechtmatigheidscontrole door de accountant. Het 

normenkader is daarna jaarlijks geactualiseerd voor wat betreft het overzicht van de 

externe en interne wet- en regelgeving, die door de accountant in zijn rechtmatigheids-

controle moet worden meegenomen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Niet van toepassing. 

 

2 Beoogd effect 

Zorg te dragen voor een volledig en juist overzicht van de door de externe accountant in de 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 

 

*Z001E704CB
1* 
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3 Argumenten 

1.1 Door wijzigingen in de externe en interne wet- en regelgeving dient het overzicht van 

de in de rechtmatigheidscontrole te betrekken wet- en regelgeving hierop jaarlijks te 

worden aangepast. 

 

Onderstaand de opsomming van de in het overzicht met de externe en interne wet- en 

regelgeving aangebrachte wijzigingen voor 2014 (bijlage 1 van het normenkader). 

 

Geactualiseerd en/of toegevoegd in de kolom regelgeving intern (wijzigingen meegenomen 

tot en met eind augustus 2014): 

 Nota reserves en voorzieningen 2013 (vastgesteld door de raad in december 2013) 

 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2014 (raad februari 2014) 

 Leges en belastingverordeningen 2014 (raad december 2013) 

 Legesverordening 2014 1e wijziging (raad februari 2014) en 2e wijziging (college januari 

2014) 

 Wijzigingsverordening APV 2013 (raad december 2013) 

 Algemene Subsidieverordening 2014 (raad maart 2014) 

 Aanpassing WMO beleidsnota 2013-2016 (raad juli 2014) 

 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 (college december 2013) 

 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 (raad oktober 2013) 

 Beleidsregels loonkostensubsidie 2014 (college april 2014) 

 Beleidsregels terugvordering WWB 2013 (college november 2013). 

 

Verwijderd uit de kolom regelgeving intern: 

 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (is extern) 

 Kaderverordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 en 

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leiderdorp 2010 

(beiden zijn in 2014 geactualiseerd, echter hebben geen directe financiële beheers-

handelingen tot gevolg en hoeven derhalve niet (meer) in het normenkader te worden 

opgenomen) 

 Procedureregeling planschadevergoeding 2006 (stond nog in het normenkader 

opgenomen vanwege overgangsrecht bij het vaststellen van de procedureverordening 

planschade 2008) 
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 Verordeningen en beleidsregels in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 

(zijn van rechtswege vervallen bij het intrekken van de wet WIJ per 1 januari 2012). 

 

Toegevoegd in de kolom wetgeving extern (nieuw 2014): 

 Wet markt en overheid 

 Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) 

 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden 

 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

 Wet basisregistratie personen (BRP, ter vervanging van de wet GBA) 

 

1.2 Het vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole is een 

bevoegdheid van de raad. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het boekjaar 2014 loopt nog. 

Het jaar 2014 is nog niet afgerond waardoor nog nieuwe en/of gewijzigde wet- en 

regelgeving van kracht kan worden met invloed op 2014. Deze wet- en regelgeving is dan 

niet in het normenkader opgenomen. Met de accountant is afgesproken dat het 

normenkader jaarlijks wordt geactualiseerd. Er is voor gekozen om deze actualisatie uit te 

voeren voor aanvang van de (interim-)controle over het betreffende boekjaar. Eventueel 

nog na de actualisatie van kracht geworden wet- en regelgeving wordt, hoewel dan niet 

formeel in het normenkader opgenomen, wel door de accountant in zijn controle betrokken. 

De uitvoering van de interim-controle staat gepland voor begin november. 

 
5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen: Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp, geactualiseerd voor de jaarrekeningcontrole 2014. 



 
 

 
 
 
 
 

Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 
van de gemeente Leiderdorp 
 
Geactualiseerd voor de jaarrekeningcontrole 2014 
(bijlage 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld door : Control 
  Irene van ‘t Walderveen 
 
Datum : 29 augustus 2014 
Decos : Z/14/005556/9918 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Algemeen 
 
Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde Verordening voor de 
controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeente Leiderdorp vastgesteld, hierna te noemen: controleverordening. De controle-
verordening regelt onder meer de opdrachtverlening voor de accountantscontrole van de 
jaarrekening. In artikel 2 is bepaald dat de raad de accountant benoemt en dat het college 
in overleg met de raad de aanbesteding voor de accountantscontrole voorbereidt. 
 
Eind 2012 is de aanbesteding uitgevoerd voor de accountantscontrole van de 
jaarrekeningen voor de jaren 2013 t/m 2014, met de optie tot verlengen voor de jaren 
2015 en 2016. Op basis van deze aanbesteding is opnieuw een contract gesloten met 
Ernst & Young (inmiddels EY). 
 
De opzet van het onderhavige normenkader voor de accountantscontrole is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op het voorbeeld controleprotocol aangereikt door de VNG op 
12 oktober 2004. 
In de opzet van het nomenkader is ervoor gekozen om sommige hoofdstukken te starten 
met een algemene paragraaf. In deze algemene paragraaf wordt de theorie en 
achtergrond van bepaalde zaken toegelicht, waarna in het vervolg van het hoofdstuk 
wordt aangegeven welke specifieke keuzes de gemeente Leiderdorp daarbij heeft 
gemaakt en/of hoe de gemeente bepaalde zaken specifiek heeft ingevuld. 
 
 
1.2 Doelstelling 
 
Het normenkader voor de accountantscontrole heeft als doel nadere aanwijzingen te 
geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de gemeente 
Leiderdorp. 
 
 
1.3 Wettelijk kader 
 
De gemeentewet (GW), artikel 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor 
de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken 
van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad 
nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. 
Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- 
en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de 
rechtmatigheidscontrole zal zijn. 
 
De gemeenteraad heeft op 4 februari 2013 de verordening ex artikel 213 GW voor de 
controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeente Leiderdorp vastgesteld, waarin de opdrachtverlening voor de 
accountantscontrole van de jaarrekening is geregeld. Door middel van het onderhavige 
normenkader worden aan de accountant de nadere aanwijzingen gegeven over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij 
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te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de 
jaarrekening van de gemeente Leiderdorp. 
 
 
1.4 Procedure en communicatie 
 
In de controleverordening zijn in artikel 2 vierde lid en in artikel 7 vierde lid een aantal 
communicatiemomenten benoemd tussen de raad en de accountant. 
 
In artikel 2 betreft het de communicatie voorafgaand aan de accountantscontrole van een 
boekjaar: de opdrachtverlening en het normenkader. Tijdens dit overleg is het mogelijk de 
accountant te verzoeken om extra aandacht te besteden aan specifieke posten van de 
jaarrekening, (posten van) deelverantwoordingen, gemeentelijke functies en/of 
gemeentelijke organisatieonderdelen en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te 
hanteren. Zo nodig wordt dit in de jaarlijkse opdrachtbevestiging voor de controle van de 
jaarrekening vastgelegd. 
 
In artikel 7 betreft het de communicatie tussen de accountant en de raad na afloop van de 
jaarrekeningcontrole: de rapportering in de vorm van het verslag van bevindingen en de 
controleverklaring. 
 
In bijlage 2 is het communicatietraject verder uitgewerkt. 
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2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN 
RECHTMATIGHEID) 

 
Zoals in artikel 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW 
bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant, gericht 
zijn op het afgeven van een oordeel over: 
 

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en 
de activa en passiva; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag 
of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 
186 GW (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden gesteld op grond van artikel 213 zesde lid GW (Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden) alsmede de Kadernota rechtmatigheid van de 
Commissie BBV en de Richtlijnen voor de Accountantscontrole van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden, dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat wil zeggen: in overeenstemming 
zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder 
gemeentelijke verordeningen. Zie ook hoofdstuk 4. 
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3. TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES 
 
3.1 Algemeen 
 
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop 
in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar 
richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe 
beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en 
balansmutaties en de financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie1. De accountant richt de controle in op het ontdekken 
van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties 
en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. 
 
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden zijn minimumeisen voor de in de 
controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Provinciale Staten en 
Gemeenteraden mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze 
minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de controleverklaring. 
 
De minimumeisen zijn: 
 

 Strekking controleverklaring: 

 Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% 1% - 3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% 3% - 10% ≥ 10% - 

 
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling 
hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook 
plaats op basis van dit zogenoemde professional judgement. 
 
Goedkeuringstolerantie 
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of 
onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen 
voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming 
door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de 
strekking van de af te geven controleverklaring, zoals in de bovenstaande tabel met 
minimumeisen is aangegeven. 
 
Rapporteringstolerantie 
Naast de goedkeuringstolerantie wordt ook een rapporteringstolerantie onderkend. 
De rapporteringtolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen 
voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt 
rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt 
in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere 
rapportage van bevindingen. 
De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80% 
van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut 
bedrag, bijvoorbeeld € 100.000. De rapporteringstoleranties kunnen zich ook verder 

                                            
1
 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vast-

gestelde goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte 
werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse 
(verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 
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toespitsen op die elementen die de raad specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de 
controletoleranties zelf beïnvloedt. 
 
De rapporteringstolerantie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, met inachtneming 
van de genoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in, rekening houdend 
met de rapporteringstolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde 
onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van 
bevindingen worden opgenomen. 
 
Specifieke uitkeringen (SISA-bijlage bij de jaarrekening) 
Met ingang van het boekjaar 2006 is de gemeente op grond van wettelijk voorschrift 
verplicht de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen op te 
nemen in de zogenoemde SISA-bijlage bij de jaarrekening. Voor de accountantscontrole 
op deze specifieke uitkeringen zijn door het ministerie van BZK nadere aanwijzingen 
gegeven in de vorm van een toetsingskader en nota verwachtingen accountantscontrole. 
Voor de bij de specifieke uitkeringen te hanteren rapporteringstoleranties zijn in het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden voorschriften opgenomen. Geconstateerde 
fouten en onzekerheden dienen op grond van dit besluit in het verslag van bevindingen te 
worden opgenomen, indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering 
wordt overschreden: 
 

 € 10.000 indien de omvangbasis kleiner of gelijk aan € 100.000 is; 

 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner of gelijk aan € 1.000.000; 

 € 100.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. 
 
 
3.2 Goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de gemeente Leiderdorp 
 
Voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp wordt de 
goedkeuringstolerantie gelijkgesteld aan de minimumeisen zoals opgenomen in het 
Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit betekent een tolerantie van 1% 
voor fouten (1% van de lasten inclusief resultaatbestemming) en 3% voor onzekerheden 
(3% van de lasten inclusief resultaatbestemming). 
 
Op basis van de begroting 2014 betekenen bovengenoemde percentages dat een 
totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 660.000 en een totaal aan 
onzekerheden van circa 2 miljoen euro de goedkeurende strekking van de controle-
verklaring niet zullen aantasten. De tolerantie wordt jaarlijks achteraf op basis van de 
werkelijke cijfers definitief bepaald. 
 
Voor de rapporteringstolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout of 
onzekerheid groter of gelijk aan € 50.000 rapporteert. 
 
Dit met uitzondering van de specifieke uitkeringen die in de SiSa-bijlage van de 
jaarrekening moeten worden verantwoord en op grond van het Besluit accountants-
controle decentrale overheden een scherpere rapporteringstolerantie kennen: 
 

 € 10.000 indien de omvangbasis kleiner of gelijk aan € 100.000 is; 

 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner of gelijk aan € 500.000 is. 
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4. HET BEGRIP RECHTMATIGHEID EN DE RECHTMATIGHEIDSCRITERIA 
 
4.1 Algemeen 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: 
 

 begrotingscriterium; 

 voorwaardencriterium; 

 misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium; 

 calculatiecriterium; 

 valuteringscriterium; 

 adresseringscriterium; 

 volledigheidscriterium; 

 aanvaardbaarheidscriterium; en 

 leveringscriterium. 
 
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste 
van deze criteria. Vanaf het controlejaar 2004 wordt voor de oordeelsvorming over de 
rechtmatigheid van het financieel beheer, extra aandacht besteed aan de volgende 
specifieke rechtmatigheidscriteria: 
 
1. Het begrotingscriterium; 
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 
3. Het voorwaardencriterium. 
 
In Audit Alert 13 van het NIVRA d.d. 15 juli 2004 is over deze rechtmatigheidscriteria 
onder meer het volgende opgenomen. 
 
Ad 1. Begrotingscriterium 
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan 
de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging (zoals door de 
raad vastgesteld uiterlijk op 31 december van het betreffende begrotingsjaar), is er – voor 
zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige 
uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de 
gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet. Voor de oordeelsvorming is van 
belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad 
geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere 
inkomsten. Het bepalen òf respectievelijk wèlke begrotingsoverschrijdingen al dan niet 
verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad. 
 
Ad 2. M&O-criterium 
Gemeenten zullen een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening 
verantwoordt het college zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-
beleid. Indien een gemeente geen toereikend M&O-beleid voert kan dit gevolgen hebben 
voor het accountantsoordeel. Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate 
is uitgevoerd toch een belangrijke (materiële) onzekerheid – die inherent is aan de 
regeling – blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of 
ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te 
beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt 
weergegeven. 
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Ad 3. Voorwaardencriterium 
Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden 
verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen 
vast in wetten en regels van hogere overheden en in de (eigen) gemeentelijke 
regelgeving. De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op: 
 
 de omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; 
 de heffings- en/of declaratiegrondslag; 
 normbedragen (denk aan hoogte en duur); 
 de bevoegdheden; 
 het voeren van een administratie; 
 het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; 
 aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d. 
 
De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. 
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van 
toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit 
geldt echter niet voor de voorwaarden in de gemeentelijke regelgeving. Omdat er (nog) 
geen generieke criteria zijn vastgesteld, dient de accountant over zowel de generieke als 
de specifieke criteria in overleg te treden met de raad. De raad is op gemeentelijk niveau 
kadersteller en wordt geacht de norm te stellen waaraan het college moet worden 
getoetst. Een gemeenteraad dient dan ook op grond van een overzicht van alle voor de 
betreffende gemeente geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te 
operationaliseren. Concreet betekent dit dat door de gemeenteraad limitatief moet zijn 
bepaald aan welke in wet- en regelgeving vastgelegde, voor de gemeente relevante, 
voorwaarden de accountant moet toetsen. 
 
 
4.2 Uitwerking rechtmatigheidscriteria gemeente Leiderdorp 
 
De drie specifieke rechtmatigheidscriteria, zoals hierboven opgenomen, zijn voor de 
gemeente Leiderdorp nader uitgewerkt als volgt. 
 
Begrotingscriterium 
Op 18 maart 2013 heeft de gemeenteraad de Financiële verordening 2013 gemeente 
Leiderdorp vastgesteld. In deze verordening ex artikel 212 GW is het volgende artikel met 
betrekking tot het begrotingscriterium opgenomen: 
 
Artikel 6 - Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen 
 
a. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting het totaal van baten en lasten 

per programma en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 
b. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op 

een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil 
ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met 
het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. 

c. Bij de behandeling in de raad van de hierna in artikel 7 beschreven 
bestuursrapportage kan het college voorstellen doen voor wijziging van de door de 
raad geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van het beleid. 

d. Begrotingswijzigingen van reserves of tussen programmabudgetten vanaf € 15.000 
worden vooraf en met een toelichting aan de raad ter vaststelling aangeboden. 
Wijzigingen tot € 15.000 worden achteraf door middel van een begrotingswijziging aan 
de raad ter vaststelling voorgelegd. 
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e. Investeringen waarvoor geen dekking in de programmabudgetten is opgenomen en 
waarvan de jaarlijkse kapitaallasten (rente + afschrijving) niet meer bedragen dan 
€ 15.000 worden achteraf door middel van een begrotingswijziging aan de raad ter 
vaststelling aangeboden. 
 

M&O-criterium 
De gemeente Leiderdorp heeft geen specifiek op het terrein van misbruik en oneigenlijk 
gebruik vastgesteld beleidsdocument. Maatregelen ter voorkoming van misbruik- en 
oneigenlijk gebruik zijn in de diverse verordeningen en besluiten opgenomen. Daar waar 
van toepassing worden in de interne controles de aanwezigheid en de werking van 
getroffen maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik getoetst. 
 
Voorwaardencriterium 
Door de raad zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. 
Door het vaststellen van de lijst met verordeningen en beleidsregels die in de 
rechtmatigheidstoets door de accountant moeten worden meegenomen, is het 
voorwaardencriterium uitgewerkt. Voor de inventarisatie van deze wet- en regelgeving 
voor de gemeente Leiderdorp, zie hierna. 
 
 
4.3 Inventarisatie wet- en regelgeving gemeente Leiderdorp 
 
De accountantscontrole op de rechtmatigheid is limitatief gericht op de naleving van de 
wettelijke kaders, zoals opgenomen in het overzicht van bijlage 1, in de kolommen 
“wetgeving extern” en “regelgeving intern”. Dit uitsluitend voor zover de hierin opgenomen 
wet- en regelgeving directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. 
 
Bij de interne regelgeving vindt ten aanzien van het voorwaardencriterium uitsluitend een 
toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen, 
tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende 
voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen. 
 
Door de rijksoverheid en andere instanties, waaronder provincies, kunnen op grond van 
de algemene externe wet- en regelgeving specifieke geldstromen worden geïnitieerd, 
bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of specifieke uitkeringen, gebaseerd op 
specifieke (subsidie)regelgeving. Voor het verkrijgen van deze subsidies en/of uitkeringen 
moet worden voldaan aan de in de specifieke wet- en regelgeving geformuleerde nadere 
voorwaarden. Waar van toepassing op de gemeente Leiderdorp, op basis van de 
ontvangen beschikkingen, wordt deze specifieke (subsidie)regelgeving in de 
rechtmatigheidscontrole meegenomen. 
Overigens is met ingang van 2006 voor een groot aantal specifieke uitkeringen het 
zogenoemde SISA-principe geïntroduceerd. Dit houdt in dat de gemeente zich over deze 
specifieke uitkeringen alleen nog in de jaarrekening (in de SISA-bijlage) hoeft te 
verantwoorden en niet meer via allerlei afzonderlijk voorgeschreven verantwoordings-
rapportages aan de verschillende ministeries en/of provincie. 
 
De interne regels van het college naar de ambtelijke organisatie c.q. collegebesluiten, die 
niet zijn opgenomen in het overzicht van bijlage 1, vallen buiten de rechtmatigheidstoets. 
Deze interne regels kunnen wel relevant zijn voor de nadere vaststelling van de invulling 
van “hogere” besluiten, maar zijn op zich geen object van onderzoek. Voorts kan een 
afwijking van deze lagere regelgeving passend zijn binnen de uitvoering van hogere 
besluiten. Het is (over het algemeen) aan het college om een oordeel te vellen over de 
geconstateerde afwijkingen van de lagere interne regels. 
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5. RAPPORTAGE DOOR DE ACCOUNTANT 
 
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant als 
volgt. 
 
Managementletter 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenoemde interim-
controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt verslag 
uitgebracht in de vorm van een managementletter. De managementletter is gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders. Een afschrift van de managementletter zal, 
inclusief een reactie van het college, door het college aan de raad ter inzage worden 
verstrekt. 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle van de jaarrekening een 
verslag van bevindingen uitgebracht, gericht aan de raad en in afschrift aan het college 
van burgemeester en wethouders. 
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het 
financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel 
beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. Fouten of 
onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit 
normenkader overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag 
van bevindingen. In het verslag van bevindingen worden de gesignaleerde 
onrechtmatigheden toegelicht, gespecificeerd naar de aard van het criterium 
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, en andere). 
De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde 
geautomatiseerde informatieverzorging. 
 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk 
voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten 
aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd 
voor de gemeenteraad, zodat deze de door het college van burgemeester en wethouders 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen. 
 
 
In bijlage 3 is een overzicht van de verschillende rapportages, inclusief tijdstip van 
verschijnen, korte inhoud en geadresseerde opgenomen. 
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Bijlage 1 
Wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente Leiderdorp 
 
In het navolgende overzicht wordt de inventarisatie gegeven van de in het kader van de 
rechtmatigheidscontrole bij de gemeente Leiderdorp te toetsen algemene (externe) en 
specifieke (interne) wet- en regelgeving. Dit overzicht is gebaseerd op het minimumkader 
zoals opgenomen in het voorbeeld controleprotocol van de VNG en aangevuld met de 
specifieke interne wet- en regelgeving van de gemeente Leiderdorp. 
 
Na de eerste inventarisatie van eind 2004 is het overzicht jaarlijks geactualiseerd. 
In de actualisatie voor 2014 zijn de wijzigingen tot en met eind augustus 2014 
meegenomen. 
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Wet- en regelgeving ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole jaarrekening 2014 Gemeente Leiderdorp 
 

Hoofdthema Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern  
2
 

Algemeen Bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Algemeen financieel 
middelenbeheer 

 Grondwet 
 Burgerlijk Wetboek 
 Gemeentewet 
 Wet gemeenschappelijke regelingen 
 Algemene Wet Bestuursrecht 
 Besluit Begroting en Verantwoording 
 Financiële verhoudingswet 
 Wet op de omzetbelasting 
 Wet op het BTW-Compensatiefonds 
 Europese staatssteunregels 
 Wet markt en overheid 
 

 Financiële verordening 2013 (raad 03/2013) 
 Nota reserves en voorzieningen 2013 (raad 12/2013) 
 Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 

(raad 04/2009) 
 Controleverordening 2013 (raad 02/2013) 
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltref-

fendheid 2014 (raad 02/2014) 
 Verordening op de rekenkamer 2013 (raad 05/2013) 
 Delegatiebesluit 2011 (raad 10/2011) 
 Organisatiebesluit 2006 (B&W 04/2006) 
 Mandaatregeling en mandaatregister Leiderdorp 2013, 

(B&W 01/2013) 
 Regeling budgethouders 2009 (B&W 01/2009) 
 Regeling budgethouder griffie 2009 (raad 02/2009) 
 Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning 2011 (raad 03/2011) 

 Treasurybeheer  Wet financiering decentrale overheden 
 Uitvoeringsregeling financiering decentrale 

overheden 
 Regeling uitzettingen en derivaten decen-

trale overheden 
 Regeling schatkistbankieren decentrale 

overheden 
 Wet houdbare overheidsfinanciën 

 Treasurystatuut 2010 (raad 02/2010) 

 Arbeidsvoorwaarden 
en personeelsbeleid 

 Ambtenarenwet 
 Fiscale wetgeving 
 Sociale verzekeringswetten 
 CAR/UWO 
 Wet normering bezoldiging topfunctiona-

rissen publieke en semipublieke sector 

 Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raads-
leden en commissieleden 2011 (raad 10/2011) 

 Verordening vergoeding reiskosten en kinderopvang 
wethouders 2006 (raad 02/2006) 

 Bezoldigingsregeling 2011 (B&W 08/2011) 
 Reiskostenregeling 2011 (B&W 12/2010) 
 Regeling maaltijdvergoeding 2002, herziening van be-

dragen (B&W 01/2006) 

                                            
2
 Tussenhaakjes staat de maand plus het jaar waarin vaststelling door de raad dan wel B&W heeft plaatsgevonden. 
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Hoofdthema Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern  
2
 

 Inkopen en 
contractbeheer 
 

 EU-aanbestedingsregels en -richtlijnen 
 Aanbestedingswet en –besluit 
 ARW 
 Drempelwaarden Europees aanbesteden 
 Gids Proportionaliteit 

 Aanbestedingsbeleid (B&W 07/2013) 
 Alleenrechtverordening DZB voor het opruimen van 

zwerfvuil, het groenonderhoud, beveiliging (con-
tract)catering en postverzorging (raad 12/2011) 

Burgerzaken en 
belastingen 

Burgerlijke stand en 
afgifte documenten 

 Burgerlijk Wetboek 
 Gemeentewet 
 Algemene Wet Bestuursrecht 
 Wet rechten burgerlijke stand 
 Wet basisregistratie personen (BRP) 
 Paspoortwet 
 

 Verordening op de heffing en de invordering van leges 
2014 (raad 12/2013) 

 Legesverordening 2014 1
e
 wijziging (raad 02/2014) 

 Legesverordening 2014 2
e
 wijziging (B&W 01/2014) 

 Grafrechten  Gemeentewet 
 Wet op de lijkbezorging 

 Verordening beheer begraafplaatsen Leiderdorp 1994 
(raad 12/1994) 

 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbe-
zorgingsrechten 2014 (raad 12/2013) 

 Onroerendezaak-
belasting 

 Gemeentewet 
 Wet waardering onroerende zaken 
 Wet basisregistratie adressen en ge-

bouwen (BAG) 

 Verordening op de heffing en invordering van onroe-
rendezaakbelastingen 2014 (raad 12/2013) 

 Toeristenbelasting  Gemeentewet  Verordening op de heffing en invordering van toeris-
tenbelasting 2014 (raad 12/2013) 

 Hondenbelasting  Gemeentewet  Verordening op de heffing en de invordering van hon-
denbelasting 2014 (raad 12/2013) 

 Precariobelasting  Gemeentewet  Verordening op de heffing en de invordering van pre-
cariobelasting 2014 (raad 12/2013) 

 Marktgelden  Gemeentewet  Marktverordening Leiderdorp 2011 (raad 03/2011) 
 Verordening op de heffing en de invordering van mark-

tgelden 2014 (raad 12/2013) 

Openbare orde en 
veiligheid 

Handhaving  Gemeentewet 
 Algemene Wet Bestuursrecht 
 Drank en Horecawet 

 Algemene Plaatselijke Verordening 2013 (raad 
06/2013) incl. wijzigingsverordening (raad 12/2013) 

 Winkeltijden  Winkeltijdenwet 
 

 Verordening winkeltijden 2013 (raad 05/2013) 

 Brandweer en 
rampenbestrijding 

 Wet veiligheidsregio’s Is ondergebracht bij de Regionale Brandweer Hollands 
Midden 



 

Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp  bijlage 1 

Hoofdthema Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern  
2
 

 Gebruiksvergunningen  Wet veiligheidsregio’s 
 Bouwbesluit 

 Brandbeveiligingsverordening 2010 inclusief wijzi-
gingsverordening (raad 04/2012) 

Vreemdelingenzaken 
en integratie 

Vreemdelingenzaken  Vreemdelingenwet geen 

 Asiel  Regeling Opvang Asielzoekers 
 

geen 

 Integratie  Wet inburgering 
 Wet Participatiebudget 

 Verordening wet inburgering 2010 (raad 12/2010) 
 

Groen en 
milieubeheer 

Groenbeheer  Gemeentewet 
 Boswet 

 Verordening op de beplantingen in Leiderdorp 2009 
(raad 04/2009) 

 Wijzigingsverordening Wabo 2010 (raad 10/2010) 

 Afvalstoffenbeheer  Gemeentewet  Afvalstoffenverordening 2004 (raad 12/2004) 
 Verordening op de heffing en invordering van afvalstof-

fenheffing en reinigingsrechten 2014 (raad 12/2013) 

 Rioolbeheer  Gemeentewet 
 Waterwet 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolhef-
fing 2013 (raad 12/2012) 

 Milieubeheer  Wet milieubeheer 
 Wet belastingen op milieugrondslag 

Is ondergebracht bij de Omgevingsdienst West Holland 

Verkeer en vervoer Wegenbeheer  Wegenverkeerswet 
 Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer 
 Regeling gehandicaptenparkeerkaart 

 Wegsleepverordening 2013 (raad 02/2013) 

Stedelijke 
ontwikkeling, wonen 
en economie 

Grondexploitatie  Wet ruimtelijke ordening 
 Besluit ruimtelijke ordening 
 Wet bodembescherming 
 Wet voorkeursrecht gemeenten 
 Onteigeningswet 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 Algemene Wet Bestuursrecht 
 

 Procedureverordening voor advisering tegemoet-
koming in planschade gemeente Leiderdorp 2008 
(raad 12/2008) 

 Nota Grondbeleid 2013-2017 (raad 03/2013) 
 Beleidsnotitie afkoop sociale woningbouw bij kleine 

projecten (raad 03/2011) 
 Bouwverordening 2012 (raad 05/2012) 
 Verordening op de heffing en de invordering van leges 

2014 (raad 12/2013) 
 Legesverordening 2014 1

e
 wijziging (raad 02/2014) 

 Legesverordening 2014 2
e
 wijziging (B&W 01/2014) 

 Monumentenzorg  Monumentenwet  Erfgoedverordening Leiderdorp 2008 (raad 10/2008) 
 Wijzigingsverordening Wabo 2010 (raad 10/2010) 
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 Wonen, economie en 
beheer gemeentelijke 
panden en 
accommodaties 

 Leegstandwet 
 Woningwet 
 Huurprijzenwet woonruimte 
 Huisvestingswet 
 Wet markt en overheid 

 Verordening wijziging woningvoorraad 2011 (raad 
10/2011) 

 Regeling Duurzaamheidslening 2012 (raad 05/2012) 

Zorg, welzijn en sport Algemeen welzijn en 
sport 

 Algemene Wet Bestuursrecht  Algemene subsidieverordening 2014 (raad 03/2014) 

 Gehandicapten- en 
ouderenzorg 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 
 Algemene Wet Bestuursrecht 

 WMO beleidsnota 2013-2016 (raad 12/2012) inclusief 
aanpassing (raad 07/2014) 

 Verordening voorzieningen maatschappelijke onders-
teuning 2013 (raad 02/2013) 

 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
2014 (B&W 12/2013) 

 Kinderopvang  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peu-
terspeelzalen 

 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 
2012 (raad 12/2011) 

Jeugd, onderwijs en 
cultuur 

Jeugdzorg  Wet op de jeugdzorg/Jeugdwet 
 Wet maatschappelijke ondersteuning 

geen 

 Verzorgen basis-, 
speciaal en voortgezet 
onderwijs 

 Wet op het primair onderwijs 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
 Wet op de expertisecentra 
 Algemene Wet Bestuursrecht 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 
(raad 10/2009) 

 Verordening leerlingenvervoer (raad 11/2005) 
 

 Volwasseneneducatie  Wet educatie- en beroepsonderwijs 
 Wet Participatiebudget 

geen 

 Cultuur en lokale 
media 

 Mediawet 
 Wet op het specifiek cultuurbeleid 
 Algemene Wet Bestuursrecht 

 Algemene subsidieverordening 2014 (raad 03/2014) 

Volksgezondheid Ongediertebestrijding  Gemeentewet  Algemene Plaatselijke Verordening 2013 (raad 
06/2013) incl. wijzigingsverordening (raad 12/2013) 

Werk en inkomen Sociale inkomens-
voorzieningen 

 Wet Werk en Bijstand 
 IOAW en IOAZ 
 Sociale en Fiscale wetgeving 
 Algemene Wet Bestuursrecht 
 Wet aanscherping handhaving en sanctie-

beleid SZW-wetgeving (handhavingswet) 

 Verordening reïntegratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 
(raad 10/2011) inclusief wijziging (raad 02/2012) 

 Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2010 
(raad 10/2010) inclusief wijziging (raad 02/2012) 

 Maatregelenverordening WWB 2010 (raad 10/2010) 
inclusief wijziging (raad 02/2012) 

 Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 (raad 
10/2010) 
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 Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 
(raad 10/2010) 

 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 
2014 (raad 10/2013) 

 Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009 (raad 
03/2009) inclusief wijziging (raad 02/2012) 

 Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 
2012 (raad 04/2012) 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
(raad 02/2013) 

 Beleidsregels inkomstenvrijlating WWB, IOAW en 
IOAZ 2012 (B&W 01/2012) 

 Beleidsregels loonkostensubsidie 2014 (B&W 04/2014) 
 Beleidsregels scholing en educatie WWB, IOAW en 

IOAZ 2008 (B&W 06/2008) 
 Beleidsregels premies WWB, IOAW en IOAZ 2008 

(B&W 06/2008) 
 Beleidsregels vergoeding kosten arbeidsinschakeling 

en reïntegratie WWB, IOAW en IOAZ 2008 (B&W 
06/2008) 

 Beleidsregels terugvordering WWB 2013 (B&W 
11/2013) 

 Beleidsregels verhaal WWB (B&W 12/2010) 
 Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht WWB 

(B&W 05/2005) 
 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 

2012 (B&W 12/2011) 

 Werkgelegenheid  Wet Sociale Werkvoorziening  Verordening persoonsgebonden budget begeleid wer-
ken WSW 2008 (raad 06/2008) 

 Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst WSW 2010 
(raad 04/2011) 

 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 
2014 (raad 10/2013) 

 Schuldhulpverlening  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geen 
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Bijlage 2 
Communicatie en periodiek overleg met de accountant 
 
Onderstaand is de overlegstructuur in een communicatiematrix vastgelegd. Uit oogpunt 
van doelmatigheid heeft het de voorkeur zoveel mogelijk gesprekken te combineren. 
In het kader van het bestuurlijk overleg en de rapportage zijn over het algemeen de 
volgende contacten tussen de accountant en het bestuur en/of management gewenst. 
 

Gesprekspartner Aantal per jaar Toelichting 

Presidium 
en/of een andere 
vertegenwoordiging 
uit de raad, 
bijvoorbeeld de 
financiële 
werkgroep 

twee De gemeenteraad is opdrachtgever van de 
accountant. 
Het presidium is voor de accountant het 
aanspreekpunt voor de opdrachtformulering. Met 
het presidium zal voorafgaand aan de controle 
een overleg plaatsvinden om te komen tot een 
afstemming inzake de nadere invulling van de 
controleopdracht. Eventuele tussentijdse 
belangrijke bijstellingen van de controle zullen 
worden teruggekoppeld naar het presidium. 
Daarnaast zullen de bevindingen van de 
eindejaarscontrole worden besproken. 
 

Griffier pm Informeel voortgangsoverleg naar behoefte. 
 

Financieel 
management 
inclusief 
concerncontroller 

drie Het financieel management en de 
concerncontroller zijn voor de accountant het 
eerste aanspreekpunt. Er zijn drie natuurlijke 
momenten: het pre-audit gesprek, de bespreking 
van de interimcontrole (op basis van de concept 
managementletter) en van de eindejaarscontrole 
(op basis van het concept verslag van 
bevindingen). Daarnaast kan naar behoefte 
worden gekozen voor tussentijdse 
voortgangsgesprekken. 
 

Afdelingen pm Binnen de afdelingen zal, in het kader van de 
controle, nader overleg van toepassing kunnen 
zijn met afdelingshoofden en verantwoordelijken 
voor de relevante primaire processen. 
 

Gemeente-
secretaris 

twee Bespreken bevindingen interimcontrole en 
eindejaarscontrole. 

Portefeuillehouder 
Financiën 

twee  Bespreking bevindingen interimcontrole en 
eindejaarscontrole. 

College van 
burgemeester en 
wethouders en 
gemeenteraad 

pm Op verzoek zal de accountant verschijnen in 
vergaderingen van college en gemeenteraad. 
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Bijlage 3 
Rapportagemomenten 
 
De volgende standaard rapportages worden onderkend. 
 

Rapportage Tijdstip Inhoud Gericht aan 

Managementletter Na afronding van 
de interim-
controle 

Mogelijke risico’s, verbeter- en 
aandachtspunten betreffende 
de processen en procedures 
(beheersingsstructuur), 
evenals overige van belang 
zijnde onderwerpen. 

College van 
B&W 
 
(rapportage 
inclusief 
reactie van het 
college ter 
inzage naar de 
raad) 
 

Verslag van 
bevindingen 

Na afronding van 
de controle van 
de jaarrekening 

De beantwoording van de 
vraag of de inrichting van het 
financieel beheer en van de 
financiële organisatie een 
getrouwe en rechtmatige 
verantwoording mogelijk 
hebben gemaakt. Inclusief de 
geconstateerde fouten, 
onzekerheden en/of 
verbeteringen op het gebied 
van verslaglegging, rekening 
houdend met de afgesproken 
rapporteringstoleranties en de 
goedkeuringstolerantie. 
 

Raad 

Controleverklaring Na afronding van 
de controle van 
de jaarrekening 

Oordeel over de mate waarin 
de gemeenterekening een 
getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met de 
verslaggevingsvoorschriften 
en voldoet aan de eisen van 
rechtmatigheid. 
 

Raad 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 9 september 2014 

Onderwerp:  Jaarverslag en -rekening 

Stichting OBSG 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/005295/9338; 

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De jaarrekening 2013 van de Stichting OBSG goed te keuren 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 6 oktober 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z001CCC2CF
8* 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 9 september 2014 

Onderwerp:  Jaarverslag en -rekening 

Stichting OBSG 2013 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. de jaarrekening 2013 van de Stichting OBSG goed te keuren 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ieder jaar vóór 1 juli, na goedkeuring door de accountant, stelt het bestuur van de 

Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) de jaarrekening vast en 

biedt het deze ter goedkeuring aan aan de gemeenteraad. 

De jaarrekening 2013 laat voor het eerst sinds een paar jaar een positief resultaat 

van € 4.223 zien. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het 

positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de extra uitkering van het 

ministerie van OC&W uit het Herfstakkoord van € 176.000. In verband met de 

ontwikkelingen bij het PC schoolbestuur in 2013 en de daarmee gepaard gaande 

verschuivingen in het leerlingaantal en de onduidelijkheid over de structurele 

financiële impuls van uit het Herfstakkoord, is de ontwikkeling van een 

meerjarenbegroting doorgeschoven naar medio 2014. 

Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde financiële situatie. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2007 is de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp opgericht. 

Hiermee werd het schoolbestuur financieel en juridisch verantwoordelijk voor de 

instandhouding van het openbaar onderwijs in Leiderdorp. Anders dan de 

bijzondere schoolbesturen moet het openbaar schoolbestuur verantwoording 

afleggen aan de gemeenteraad voor zijn financiële beleid.  

 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

*Z001CCC2CF
8* 
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Het landelijke onderwijsbeleid en daarmee samenhangende bekostiging en 

(nieuwe) wet- en regelgeving (Passend Onderwijs, overheveling buitenonderhoud), 

hebben een relatie met het jeugdbeleid, de Wmo en het lokale gezondheidsbeleid. 

 

2 Beoogd effect 

Bewaken dat het openbaar onderwijs in Leiderdorp overeenkomstig de afspraken met de 

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp in stand wordt gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.1 Het bestuur van de Stichting OBSG heeft voldaan aan de voorwaarden voor 

goedkeuring van de jaarrekening door uw raad.  

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur van de Stichting OBSG 

heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld in zijn vergadering. 

 

1.2 Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit duiden op een gezonde financiële situatie. 

De liquiditeitspositie is goed. Voor liquiditeit wordt een waarde tussen 1,5 en 2 als gezond 

gezien terwijl de OBSG 2,45 scoort. Ook de solvabiliteit is goed te noemen. 

 

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

Beoordeling

Jaarrekening OBSG

31-12-2013 oordeel 31-12-2012 oordeel 31-12-2011 oordeel

Eigen vermogen 836.303            832.080             884.935            

Vreemd vermogen (incl. voorzieningen) 682.089            609.896             577.729            

Solvabiliteitsratio 1,23                 goed 1,36                   goed 1,53                 goed

Vlottende activa 971.910            861.516             887.165            

Kort Vreemd vermogen 397.023            325.860             300.877            

liquiditeitsratio 2,45                 goed 2,64                   goed 2,95                 goed

Resultaat jaarrekening 4.223               goed 52.855-               slecht 49.999-              slecht

 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Statutair is vastgelegd dat de raad zijn goedkeuring geeft over de jaarrekening en de 

begroting van de Stichting OBSG. Het bestuur van de Stichting stelt beide vast. De rol van 

de gemeenteraad ten aanzien van de begroting en jaarrekening  van de OBSG vloeit voort 

uit de verantwoordelijkheid die de gemeente had voordat het openbare schoolbestuur 

verzelfstandigde. Omdat in de bestuursvorm toen geen toezichthoudende rol was belegd, 

bleef deze bij de gemeenteraad. De Wet op het primair onderwijs, artikel 48 

(Instandhouding openbare school door een stichting), zegt evenwel dat indien de school 
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een raad van toezicht heeft, de statuten geen regeling hoeven te hebben waarin de rol van 

de gemeenteraad is beschreven ten aanzien van de goedkeuring van begroting en 

jaarrekening. 

Totdat de Stichting (met instemming van de gemeenteraad) voor een statutenwijziging en 

een Raad van Toezichtmodel kiest, behoudt de gemeenteraad deze rol. Van het 

Stichtingsbestuur wordt een voorstel verwacht hoe in de toekomst deze toezichthoudende 

rol het beste vormgegeven kan worden. De verkenning naar het Raad van Toezichtmodel 

door de directeur is gericht op definitieve keuze in kwartaal 4 2014 met, indien mogelijk, als 

startdatum 1 januari 2015. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Aan het voorstel zijn geen kosten verbonden. De Stichting OBSG wordt vanuit het Rijk 

bekostigd. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie, voor 

groot onderhoud van de schoolgebouwen en voor het faciliteren van bewegingsonderwijs. 

Vanaf 2015 komt de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud te vervallen. 

 
8 Evaluatie 

De portefeuillehouder onderwijs voert regelmatig overleg met het schoolbestuur onder 

andere over de financiën en de bestuursvorm. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  







































































































































































LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 6 oktober 2014 

  
 
 

1. IVVP Engelendaal voortgang uitvoering, brief van het college d.d. 3 september 
2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte rapport, brief van het college 

d.d. 3 september 2014 
Voor kennisgeving aannemen en besproken tijdens de informatieavond 22 september 
2014 

 
3. Wijziging rechtspositie (burger)raadsleden, brief van de griffie d.d. 4 september 

2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4. Overheveling buitenonderhoud basisonderwijs, brief van het college d.d. 4 

september 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Besluit informatiebeheer gemeente Leiderdorp 2014, brief van het college d.d. 

10 september 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
6. Verslag archiefbeheer gemeente Leiderdorp 2013, brief van het college d.d. 17 

september 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
7. Sterrentuin onderzoek door de Rekenkamer Leiderdorp aankondiging, brief van 

de Rekenkamer Leiderdorp d.d. 16 september 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. Kracht#15 raadsinformatiebrief nav collegewerkbijeenkomst toekomst Holland 

Rijnland, brief van het college d.d. 19 september 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
9. VRHM zienswijze op 2e wijziging programmabegroting 2014, brief van de 

Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 19 september 2014 
Concept zienswijze voor Politieke Avond 27 oktober 2014 aangevraagd 

 
10. RDOG Hollands Midden ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV, brief van de 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden d.d. 19 
september 2014 
Concept zienswijze voor Politieke Avond 27 oktober 2014 aangevraagd 

 
11. RDOG Hollands Midden ontwerpbegrotingswijziging 2015 I, brief van de 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden d.d. 19 
september 2014 
Concept zienswijze voor Politieke Avond 27 oktober 2014 aangevraagd 
  



 
 

 

N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

Voor pre-advies (In gevallen waarbij de raad over onvoldoende informatie beschikt over het onderwerp of 

waarbij de mening van het college van belang is) 
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Besluitenlijst Politieke Avond van maandag 15 september 2014 

 

Politiek Forum 

Concept regionale woonagenda Holland Rijnland 

De partijen kunnen  instemmen met de concept-reactie.  Er moet zoveel mogelijk gebruik worden 

gemaakt van de mogelijkheden voor lokaal maatwerk op grond van de regionale 

huisvestingsverordening,  om een hoger percentage Leiderdorpers een kans te geven op een 

passende woning in Leiderdorp.  

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 

De inspraakreactie van mevrouw Hogervorst en de heer T. van Hecke kunt u teruglezen in ons 

raadsinformatiesysteemhttp://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-

september/20:00:00. Het Forum adviseert de raad het op twee onderdelen aangepaste 

bestemmingsplan vast te stellen.  

 

Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

Bij dit punt zitten vijf inwoners aan tafel. De heren Bastiaans en Burskens van de 

dierenartsenpraktijken in Leiderdorp wijzen erop dat de mogelijkheid tot vestiging van een 

dierenkliniek in Ranzijn oneigenlijke concurrentie betekent en dat er elders werkgelegenheid 

verloren gaat. De heer Van Dalen van Volkstuinvereniging De Buitenkant geeft aan dat de hoogbouw 

voor slagschaduw op het volkstuinterrein zorgt, bovendien is de sloot grenzend aan de volkstuinen 

gehalveerd in het plan. De ‘buren’ van Ranzijn vragen na te denken over de verkeerskundige 

consequenties, zeker wanneer een auto-ingang aan de Hoogmadeseweg gehandhaafd blijft. 

Het is het forum onvoldoende duidelijk wat de strekking van het voorgestelde besluit is. Het forum 

verzoekt het college met nadere informatie te komen en o.a. aan te geven of er sprake is van 

functiewijziging in het voorstel. 

De insprekers  vragen nadrukkelijk dat zij graag goed op de hoogte gehouden willen worden. 

Wet markt en overheid 

Het forum is van mening dat, nadat het college de technische vragen heeft beantwoord, 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-september/20:00:00 het 

voorstel door kan naar de raad voor besluitvorming. 

Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het politiek forum 

2014 en Verordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Leiderdorp 

VVD, CDA en PvdA kondigen amendementen (wijzigingsvoorstellen) aan op dit punt. De raad gaat 

deze behandelen in de aansluitende raadsvergadering. 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-forum/2014/15-september/20:00:00
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Toekomst Kringloopbedrijf Het Warenhuis 

Met het oog op de tijd schuift dit punt door naar het volgende Forum. Raadsleden zullen van tevoren 

hun vragen indienen. 

Sluiting Politiek Forum: 23.00 uur. 

Raadsvergadering 

Mededelingen: het college meldt dat er binnenkort een nieuwsbrief uit gaat over de stand van zaken 

waterhuishouding Zijlkwartier. 

Raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de weekmarkt (PvdA), IKEA (PvdA), Bomen Splinterlaan (GrL) en 

Programma Economie 71 en participatie (D66). Vragen en antwoorden kunt u lezen op: 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

Motie van D66 over inzamelen taxuxsnoeisel t.b.v. gebruik voor kankermedicijnen 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

De raad neemt deze motie unaniem aan. Het college onderzoekt de uitvoerbaarheid en zal hierover 

richting raad communiceren. 

Regionale Commissie Bezwaarschriften 

De raad stelt de Regionale Commissie Bezwaarschriften SP71-Leiderdorp 2015 vast. 

 

 Begrotingswijziging Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 

De raad stelt de begrotingswijziging vast die voortvloeit uit het raadsbesluit over de GIG van 14 juli. 

 

Concept Regionale inspraakreactie regionale woonagenda Holland Rijnland 

De raad stemt in met de concept-reactie en onderstreept nog eens het standpunt uit het Forum dat 

er zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden voor lokaal maatwerk op 

grond van de regionale huisvestingsverordening,  om een hoger percentage Leiderdorpers een kans 

te geven op een passende woning in Leiderdorp.  

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Oude Dorp 

 De raad stelt het op twee punten aangepaste bestemmingsplan vast. 

Wet Markt en Overheid 

De raad besluit tot het aanwijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld 

in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00
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a. Exploitatie sportaccommodaties / zwembad en aanbieden sport- en beweegactiviteiten; 

b. Exploitatie maatschappelijk vastgoed. 

En dit besluit  te evalueren naar aanleiding van de uitwerking van de Sportnota 2013-2017. 

 

Verordening regelende de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van het politiek forum 

2014 en Verordening Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente 

Leiderdorp 

VVD/CDA en PvdA dienen amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. Na stemming over deze 

amendementen stelt de raad beide verordeningen vast.  De amendenten en de met deze 

tekstwijzigingen aangepaste verordeningen kunt u teruglezen in ons raadsinformatiesysteem: 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00. 

 

Rekenkamerrapport Regionaal Investeringsfonds 

Behandeling is uitgesteld i.v.m. de tijd. 

 

Lijst van toezeggingen en moties 

Deadline memo OBSG wordt 12 januari 2015. 

Toezeggingen over notitie Toezegging en Handhaving en Nevenactiviteiten college zijn afgehandeld 

en worden afgevoerd van de lijst. Hetzelfde geldt voor de moties Buurtgroen Zelf Doen, Kringloop 

Bouwmaterialen en Vlinders en Bijen. 

 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/15-september/22:00:00
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