
Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2014-2018

Extra benodigde middelen

(beleids)thema/programma/on

derwerp

doel en/of verwacht resultaat activiteiten (wat/hoe) planning  financiele consequenties (incl. dekking) 2014 2015 2016 2017 2018

Algeheel doel van het 

coalitieakkoord: Van meepraten 

naar meedóen

meer samen (met inwoners, organisaties) doen en samen 

mogelijk maken. 

stimuleren en verbinden, faciliteren, ruimte geven, 

durven loslaten

Dienstverlening verbetering van de (kwaliteit van) communicatie met de 

inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld

o.a. intensivering digitale communicatie (waaronder 

vernieuwing website in 2015). inrichting Serviceplein 

(KCC)

constant Aanschaf extra licenties telefooncentrale. Dekking binnen budget 

Serviceplein.

-     -     -     -     -     

Leiderdorp in de regio

voortzetting samenwerking in de 

Leidse regio en Holland Rijnland

bovenlokale taken samen doen in de (sub)regio aansturing/opdrachtgeverschap versterken in 

afstemming met andere gemeenten/deelnemers

constant binnen bestaande budget. Doel is om 25% bezuiniging te halen op 

inwonerbijdrage 2013. Dit is geen bezuiniging voor de begroting. 

Verschuiving van taken van Holland Rijnland naar cluster Leidse Regio. 

Budget wordt deels anders ingezet.

-     -     -     -     -     

sociaal domein, jeugdhulp, wmo, 

Participatiewet 

voortzetting ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Diensten ter ondersteuning van vrijwilligers worden 

voortgezet: vrijwilligersverzekering, steunpunt, 

vacaturebank, deskundigheidsbevordering, 

vrijwilligersprijs. Voor 2015 staat de 2e Beursvloer 

gepland. 

constant binnen beschikbaar budget Wmo       -         -         -         -         -   

versnippering van zorg- en welzijnsaanbod tegengaan financiering specialistische jeugdzorg via 

solidariteitsfonds in Holland Rijnland verband, 

bevorderen preventie en vroegsignalering

2015 e.v. binnen beschikbaar budget, eigen bijdrage binnen de Wmo vragen -     -     -     -     -     

Eén welzijnsorganisatie Begeleiden totstandkoming voorstel 

welzijnsorganisaties Pluspunt en Sociaal Cultureel werk 

voor één welzijnsorganisatie voor de doelgroep tussen 

0 tot 100+.

2015 vbr, 2016 

realisatie

Mogelijke opbrengst naar verwachting 1 directeurssalaris vanaf 2017 

(€70.000).

-     -     -     -     -     

inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht laten deelnemen 

aan de samenleving en daartoe in elke individuele situatie de 

meest adequate oplossing bieden.

bevorderen van sluitende arrangementen algemene en 

individuele maatwerkvoorzieningen

constant binnen beschikbaar budget Wmo Budget wel met de nodige risico's (zie 

Invoering Wmo 2015)

-     -     -     -     -     

Vragen eigen bijdrage op individuele voorzieningen 2015 e.v. extra opbrengst wordt gebruikt om bezuinigingen op te vangen -     -     -     -     -     

verbeteren en behouden zorg, preventie en opvang en 

nazorg wanneer mensen zelf niet langer in staat zijn de regie 

over hun eigen bestaan te voeren

vormgeven beschermd wonen door centrumgemeente; 

regionaal subsidieren van diverse activiteiten i.k.v. 

constant binnen bechikbaar budget Wmo -     -     -     -     -     

het versterken van sociale samenhang en informele hulp in 

buurten en wijken en bevorderen van samenwerking tussen 

organisaties en actieve buurtbewoners

ondersteunen buurtinitiatieven constant binnen beschikbaar budget wmo -     -     -     -     -     

Participatiewet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt motiveren om 

steeds een stap hoger te komen op de participatieladder

tegenprestatie voor uitkering laten leveren, mensen in 

contact brengen met bedrijven

2015 e.v. binnen budget werk en inkomen -     -     -     -     -     

jeugdhulp en Wmo
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(beleids)thema/programma/on

derwerp

doel en/of verwacht resultaat activiteiten (wat/hoe) planning  financiele consequenties (incl. dekking) 2014 2015 2016 2017 2018

economische zaken uitvoering regionale economische agenda De bijdrage voor 2014 is 16.500 euro. Voor 2014 is er onvoldoende budget 

beschikbaar. Voorstel is om via berap en begrotingswijziging het budget 

van EZ in 2014 met 11.500 te verhogen. Voor periode 2015-2018 is budget 

voor vaste kosten in begroting geregeld, nog niet voor aanvullende acties. 

In 2015 wordt een voorstel voor de kosten en dekking gedaan 

      -         -         -         -         -   

verdere ontwikkeling Zorgboulevard door de markt Uitvoering in samenhang met de Economische agenda 

Leidse regio

2014 ev voor ontwikkeling zorgboulevard/zorgcluster is lokaal geen budget. Voor 

intensivering regionale samenwerking op gebied van zorg via Economische 

agenda Leidse regio verwachten we voor 2015 ca 10.000 euro aan kosten 

(zie ook uitvoering economische agenda LR); daarvoor gaan we nog een 

voorstel aan de raad doen in 2015 

-     -     -     -     -     

verruiming bestemmingen Baanderij 2015 binnen regulier budget RO -     -     -     -     -     

gebiedsvisie voor de Baanderij samen met eigenaren 

en gebruikers opstellen

2015 (start na RSV) kosten zijn ca 15.000; Budget voor uitvoering RSV is beschikbaar voor 2014; voorstel om dit via berap en begrotingswijziging mee te nemen naar 2015-     -     -     -     -     

Versterken A4-zone Leiderdorp 2014-2015 Voor 2014, € 2.500 binnen budget EZ. Voor 2015 € 10.000 mee te nemen 

vanuit budget 2014 van programma 5/RO 

-     -     -     -     

stimuleren BIZ 2015 verwachte kosten ca 1.000 euro; kan gedekt worden uit 6.500 euro extra 

budget EZ voor begroting 2015 

-     -     

ondernemers in contact brengen met mensen die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben om ze aan de slag 

te helpen

2014 e.v. geen -     -     -     -     -     

inspannen verplichte openstelling door 

winkeliersverenigingen voorkomen door bespreking via 

Ondernemersoverleg en met winkeliersverenigingen

2014 geen -     -     -     -     -     

evaluatie zondagsopenstelling met winkeliers en 

consumenten

2015 kan gedekt worden uit 6.500 euro extra budget EZ voor begroting 2015 -     -     -     -     -     

levendig Winkelhof door uitbreiding en invulling plek oude 

gemeentehuis

aanspreken eigenaar Winkelhof op 

verantwoordelijkheid 

2014 en 2015 geen -     -     -     -     -     

groene invulling vrijgekomen parkeerterrein bij Ikea afspraken maken met Ikea 2014 en 2015 geen -     -     -     -     -     

actief stimuleren aanleg glasvezel door marktpartijen overleg met potentiele kandidaten 2014 ev geen -     -     -     -     -     

verbetering markt Santhorst overleg en acties met kooplui en winkeliers; nota 

ambulante handel en marktverordening aanpassen

2014 starten gesprek; 

2015 beleid

 uren voor aanpassen beleid binnen regulier budget; NB in de begroting 

zijn per 2015 de inkomsten opgehoogd met 300% om tot grotere 

kostendekkendheid van markt te komen

-     -     -     -     -     

wegnemen belemmeringen voor het standplaatsenbeleid bij 

o.a. Winkelhof

overleg met betrokken partijen; actualiseren nota 

ambulante handel (en evt apv)

2015 geen -     -     -     -     -     

stimuleren toerisme, recreatie en watersport opstellen beleid en actieprogramma visie in 2014-2015; 

uitvoering 2015 ev 

(nieuwe acties)

voor uitvoering van nieuwe acties/projecten moet nog naar dekking 

gezocht worden; mogelijke dekking toeristenbelasting

PM PM PM PM

deregulering, vermindering administratieve lasten verkennende notitie en een voorstel 2015-2016 voor uitvoering is geen budget beschikbaar binnen EZ/programma 5 PM PM PM PM

duurzaamheid

stimuleren duurzaamheid voorlichting geven aan particulieren over duurzame 

energieopwekking

2014-2015 binnen beschikbaar budget Wonen&Milieu -     -     -     -     -     

verduurzamen vastleggen in prestatieafspraken met 

woningbouwcorporaties en particuliere partijen

2014-2015 binnen beschikbaar budget Wonen -     -     -     -     -     

stimeleren van gebruik door particuleren van 

duurzaamheidlening

2014-2017 binnen beschikbaar budget Wonen -     -     -     -     -     

subsidiebeleid

herinrichting subsidiebeleid (oa irt 3D) Na discussie met gemeenteraad over rol/taakverdeling 

raad en college (delegatie), deze verankeren in ASV 

naar model ASV 2013

2014-2015 geen -     -     -     -     -     

Afbakening (product- en programma)subsidies en (overige) 

gemeentelijke bijdragen. Proces/procedurebeschrijving 

aanbesteding maatschappelijke taken. 

Proces/procedure van aanbesteden wordt ingericht 

uitgaande van wederzijdse afhankelijkheid 

gemeente(lijke overheid) en (zorg)aanbieder om 

doelstellingen te realiseren.

2014-2015 inhuur expertise PM PM -     -     -     

verruimen van de vestigingsmogelijkheden bedrijventerreinen 

, versterken vestigingsklimaat

verbinding economie en werk

vrijheid keuze winkeliers zondagopenstelling

inzetten op verduurzaming van het woningbestand samen 

met woningeigenaren en de woningbouwcorporatie
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(beleids)thema/programma/on

derwerp

doel en/of verwacht resultaat activiteiten (wat/hoe) planning  financiele consequenties (incl. dekking) 2014 2015 2016 2017 2018

sport en vrije tijd

Gemeentebreed (niet alleen binnen het sportdomein) 

wordt de uitvoering van beleid rondom het afgeven van 

garantstellingen onder voorwaarden bekeken.  

pm geen budget nodig. -     -     -     -     -     

nieuw af te sluiten contracten voldoen aan de sportnota

subsidiëren sportverenigingen in het kader van 

preventief gezondheidsbeleid

2014/2015 er is al dekking voor -     -     -     -     -     

evaluatie effectiviteit inzet extra middelen voor 

bewegingsonderwijs op scholen

2016 er is al dekking voor -     -     -     -     -     

openbare ruimte, speelplaatsen, 

parken
samen met inwoners en organisaties een plek in de 

Houtkamp geschikt maken voor gevarieerde 

evenementen

2015-2016 PM, geen dekking binnen programma 4 of 5 pm pm pm pm pm

in kleinschalige projecten met inwoners samenwerken 2015-2018 binnen beschikbaar budget -     -     -     -     -     

woningbouw inzetten op bouwen voor het segment vlak boven de 

inkomensgrens voor sociale woningbouw

woingbouwprogramma actualiseren; notitie 

Volkshuisvesting

sept. 2014 binnen beschikbaar budget Wonen

woningbehoefte analyseren; notitie Volkshuisvesting sept. 2014 binnen beschikbaar budget Wonen -     -     -     -     -     

woningbouwprogramma actualiseren sept. 2014 binnen beschikbaar budget Wonen -     -     -     -     -     

ROC-locatie bebouwen met woningen voor starters, 

studenten en ouderen

overleg eigenaar, vaststelling kaders/randvoorwaarden 2015 binnen beschikbaar budget, verhaal via exploitatieovereenkomst -     -     -     -     -     

Brittenstein zsm opnieuw bebouwen overleg met eigenaar, vaststelling van 

kaders/randvoorwaarden

2014 binnen beschikbaar budget, verhaal via exploitatieovereenkomst -     -     -     -     -     

stimuleren ombouwen kantoorruimte tot woningbouw overleg met eigenaar, vaststelling van 

kaders/randvoorwaarden

2015 binnen beschikbaar budget Wonen -     -     -     -     -     

Herontwikkeling Driemasterlocatie voor gemengde 

bebouwing

ontwikkelscenario's opstellen en besluitvorming in 

2014; uitvoering in 2015

2014-2015 Uit regulier budget overige bouwgrond -     -     -     -     -     

maatschappelijk vastgoed

Verhuur kantoorruimte aan SKL, aanpassen ruimtes 

voor efficiënter gebruik, op activiteiten beoordelen 

huisvestingssubsidies. Werven, selecteren en 

positioneren maatschappelijk ondernemer.

2014-2015 dekking aanpassingen en maatschappelijk ondernemer uit verhuur -     -     -     -     -     

opstellen businesscase Sterrentuin 2015-2016 rendamentsverbeteringsvoorstel uit de businesscase wordt opgenomen op 

de investeringsagenda

PM PM PM

onderwijs(-huisvesting) onderwijsaanbod passend bij behoefte

bevorderen samenwerking 

schoolbesturen tbv efficiënter 

ruimtegebruik

Raadsbesluit voor herstructurering en renovatie 

scholencomplex Voorhof in 2016

Opstellen samenwerkingsovereenkomst OBSG, PCBO, 

SKL. Bouwvoorbereiding (opstellen programma van 

eisen). Intentieverklaring beheer en exploitatie Voorhof 

(verantwoordelijkheid en risico bij gebruikers).

2014-2015 kadernota/begroting vanaf 2017 -     -     -     PM PM

loslaten vereiste 30% sociale woningbouw 

de Sportnota implementeren

openbaar groen, parken onderhoud openbare ruimte voldoet aan kwaliteitsniveau B

verbetering maatschappelijk rendement en exploitatie 

Sterrentuin 
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(beleids)thema/programma/on

derwerp

doel en/of verwacht resultaat activiteiten (wat/hoe) planning  financiele consequenties (incl. dekking) 2014 2015 2016 2017 2018

verkeer en vervoer

Streven naar veilige verkeersituatie rondom scholen aanleg veilige schoolzones 2014 en 2015 IVVP budget -     -     -     -     -     

fietsbeleidsplan is gereed (incl. dekking). Mogelijk 

uitbreiding van acties/projecten na behandeling in 

politiek forum oktober 2014; 

2014 Voor evt. uitbreiding van acties/projecten is geen dekking. Benodige 

dekking moet bij/na keuze van extra maatregelen worden aangegeven

PM PM PM PM PM

fietsers langs de Engelendaal krijgen met gelijke 

prioriteit groen licht

2014 IVVP budget -     -     -     -     -     

Overeenkomst sluiten met provincie over HOV route tot 

ziekenhuis; samenwerking met Leiden daarvoor 

organiseren en dekking regelen

2014 geen dekking.  Voorstel is om kosten voor Leiden en Leiderdorp (ca 

500.000) mee te nemen en te dekken vanuit LAB071 budget

-     -     - - -

gesprek openen voor HOV route tot Bospoort na 

realisatie IKEA

2016 geen dekking. Benodigd budget niet bekend. -     -     PM PM -     

verkeer om Leiderdorp heen leiden streven naar 7% doorgaand verkeer op de Engelendaal aggloring en no regret maatregelen realiseren (door 

IVVP en LAB071 project uit te voeren)

2014 t/m 2020 voor buitenom conform IVVP is nog geen budget beschikbaar. LAB071 

budget moet door Leiden nog definitief beschikbaar worden gesteld voor 

uitvoering van Aggloring (incl No Regret)

-     -     PM PM -     

openbare orde en veiligheid

integraal veiligheidsplan 2014-2018 2015 Nader te bepalen nav keuzes prioriteiten (september in de Raad) PM PM PM PM PM

evaluatie veiligheidsbeleid 2016-2018 geen -     -     -     -     -     

inzet BOA's 75% van werktijd op straat 2014 Nader te bepalen nav keuzes inzet (september in de Raad) advies wordt 

binnen begroting oplossen

-     -     -     -     -     

regionaal beleidsplan politie 2014 geen -     -     -     -     -     

opstellen handvat uitvoering privacyregels 2015 geen -     -     -     -     -     

onderzoek (on)mogelijkheden cameratoezicht in belang 

van de openbare orde en veiligheid.

2014 geen -     -     -     -     -     

randvoorwaarde: degelijk financieel 

beleid

begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht jaarlijks bij de kadernota scenario's presenteren met 

voorgestelde volgorde van bezuinigingen 

2015-2016-2017-2018 geen

terugbrengen bestemmingsreserves 2015 geen -     -     -     -     -     

opstellen investeringsagenda (incl. prioritering en 

structureel effect)

2015 geen -     -     -     -     -     

doorzoekbare webversie van begroting en jaarrekening 

genereren

2014-2015 ca. 3.700 eenmalig in 2014, wordt gedekt binnen bestaande budget. -     -     -     -     -     

bezuinigingen van rijkswege zoveel mogelijk doorzetten 

op beleidsterrein waarop het rijk bezuinigt.

2015-2016-2017-2018 geen -     -     -     -     -     

meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, 

tegenvallers compenseren binnen het 

begrotingshoofdstuk.

2015-2016-2017-2018 geen -     -     -     -     -     

nieuw beleid wordt gefinancierd door inruilen oud beleid 2015-2016-2017-2018 geen -     -     -     -     -     

mutaties in de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds worden verrekend met de 

behoedzaamheidsreserve

2015-2016-2017-2018 geen -     -     -     -     -     

verhoging lokale lasten in beginsel niet met meer dan 

de inflatiecorrectie

2015-2016-2017-2018 geen -     -     -     -     -     

instellen reserve sociaal domein in 2015 reserve sociaal domein na twee jaar evalueren 2017 geen -     -     -     -     -     

onderhoud openbare ruimte via reserve IBOR beschikbaar 2015-2016-2017-2018 jaarlijks wordt een aanvraag gedaan in kadernota, zoals afgesproken bij 

behandeling IBOR

-     -     -     -     -     

ruimtelijke ordening

Welstand afschaffen startnotitie maken in 2014; beleidsdocument opstellen 

in 2015

2014-2015 15.000 euro is voor 2014 beschikbaar (binnen programma 5/Wonen); dit 

bedrag wordt  via berap en begrotingswijziging meegenomen naar 2015

-     -     -     -     -     

Cultuurhistorisch / monumentenbeleid beleidsdocument opstellen 2015 Uit regulier budget RO; voor uitvoeringskosten wordt voorstel gedaan in 

2015

-     -     -     -     -     

fietsverkeer stimuleren

streven naar een snelle en frequentie busverbinding van 

Bospoort en de zorgboulevard naar Leiden Centraal

stimuleren fietsverkeer in woord en daad

keuze handhavingstaken inzet BOA's

inspannen gegarandeerde inzet van wijkagenten
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