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WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. Liggen
we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college
steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.

Samenhang doelen, activiteiten en geld
De bestuursrapportage verschijnt vanaf 2013 twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt
zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Een daaraan gekoppeld
stoplichtmodel zorgt voor grotere inzichtelijkheid. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in
samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de
activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Een aantal teksten is gelijk aan de vorige bestuursrapportage
De teksten van de eerste bestuursrapportage zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage. Daar
waar de situatie sinds de vorige rapportage niet is gewijzigd zijn ook de teksten niet gewijzigd. U zult hierdoor regelmatig bekende
teksten tegenkomen. Om inzichtelijk te maken waar tekstuele wijzigingen zijn, is in de meeste tabellen de kolom 'aangepast t.o.v.
1e rapportage' toegevoegd

Kleur wijzigingen
Indien de kleur van het verkeerslicht voor een onderdeel is gewijzgid is in onderstaande tabel de reden weergegeven. Als u dit
document digitaal leest kunt u op de nieuwe kleur klikken en wordt u automatisch doorgeleid naar het betreffende onderdeel.

1e
rapportage

nieuwe kleur
2e

rapportage

Toelichting afwijking

1B Wet Maatschap.
Ondersteuning

Geld √ ± Op de hulp bij het huishouden ontstaat een tekort.

1F Onderwijshuisvesting Doelen √ ± Uitgesteld naar 2015.

1F Onderwijshuisvesting Activiteiten √ ± Uitgesteld naar 2015.

2C Vreemdelingenbeleid Doelen ± √ De achterstand op de taakstelling is ingehaald.

4A Verkeer en vervoer Activiteiten √ ± De uitvoering van Engelendaal is verschoven naar 2015
vanwege lange leveringstijden van materialen, efficiëntere
uitvoering en beperken van overlast. Participatie in LAB071
project duurt langer vanwege de coalitievorming in Leiden
en Leiderdorp en de validatie van de oplossing.

4B Water Doelen √ ± Bij het tweede doel is de planning bijgesteld naar medio
2015 ipv medio 2014. Dit project wordt afgestemd op de
regionale samenwerking afvalwaterketen.

4C Groen beleid en regio Activiteiten √ ± De uitvoering in de Polder Achthoven start niet eind 2014,
maar medio 2015 i.v.m. aankoop gronden en wijzigingen in
het ontwerp.

4D Openbaar groen Doelen √ ± Het natuurmeetnet wordt niet opgezet, vanwege de
bezuinigingen.

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ ± Vaststellen RSV wordt begin 2015.
Oorzaak is dat er meer werk wordt gestoken in de Visie en
de Verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie.

5A Ruimtelijke ordening Activiteiten √ ± Aantal activiteiten schuift door naar 2015.
Oorzaak is dat er meer werk wordt gestoken in de Visie en
de Verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie.

5C Economische zaken Doelen √ ± Een tweetal doelen wordt doorgeschoven naar 2015.
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1e
rapportage

nieuwe kleur
2e

rapportage

Toelichting afwijking

5C Economische zaken Activiteiten √ ± Een viertal activiteiten wordt doorgeschoven naar 2015.

5C Economische zaken Geld ± – Verwachte overschrijding door de bijdrage aan de
economische agenda Leidse regio en onvoorziene
activiteiten.

6B Bestuur en
dienstverlening

Geld √ – De algemene taakstellingen op inkoop en materialen
worden via de voorgestelde begrotingswijziging afgeboekt.
Deze taakstellingen zijn gerealiseerd maar niet binnen
dit programma. De bijdrage aan Servicepunt71 valt
hoger uit in verband met de doorontwikkeling van
Servicepunt71. Daarnaast zijn er nadelen als gevolg van
beleidswijzigingen van het rijk op de reisdocumenten en
rijbewijzen.

7A Grondontwikkeling
algemeen

Doelen √ ± Vanwege Amaliaplein en de detailhandelsvisie van de
provincie.

7A Grondontwikkeling
algemeen

Activiteiten √ ± Vanwege Amaliaplein ( vertraging).

7C Grondontwikkeling W4 Doelen √ ± De jaartallen in het doel (2014, 2015) wordt op zijn vroegst
2016.

Oordeel college
Zoals u ook in de samenvatting kunt zien staan vele subprogramma's op groen. Slechts een enkel programma is rood. De
oranje onderdelen worden met name veroorzaakt door planningsverschillen. een aantal activiteiten komen niet meer in 2014
tot afronding. Bij deze bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging aangeboden. Deze begrotingswijziging bestaat
uit 30 deelwijzigingen. Na deze begrotingswijziging komt het verwachte saldo voor 2014 uit op € 60.000 negatief. Na deze
bestuursrapportage volgt nog een laatste begrotingswijziging waarin naar verwachting deze € 60.000 wordt ingevuld.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
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SAMENVATTING

Per subprogramma wordt aangegeven met behulp van het verkeerslichtmodel of de doelen, de activiteiten en het geld groen (√),
oranje (±) of rood (–) staan. Wat betekenen deze kleuren:

Doel
■ Groen : Realistische verwachting is dat het beoogde doel gehaald zal worden.
■ Oranje : Het doel zal worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed.
■ Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn het gewenste doel te realiseren.

Activiteiten
■ Groen : Realistische verwachting is dat de geplande activiteiten in 2014 worden uitgevoerd
■ Oranje : De activiteit zal worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed.
■ Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn de activiteiten uit te voeren.

Geld
■ Groen : Budget is toereikend.
■ Oranje : Omvang budget is kritiek.
■ Rood : Budget is ontoereikend.
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Uitleg over de kleurkeuze leest u in de toelichting per programma. Als u dit document digitaal leest kunt u hieronder op de kleur
klikken en wordt u automatisch doorgeleid naar het betreffende onderdeel.

Subprogramma

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1B Wet Maatschap. Ondersteuning Doelen √ Activiteiten √ Geld ±

1C Jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

1F Onderwijshuisvesting Doelen ± Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

2A Algemene bijstand Doelen √ Activiteiten ± Geld ±

2B Wet Soc.Werkvoorziening(WSW) Doelen √ Activiteiten √ Geld √

2C Vreemdelingenbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

3A Kunst en Cultuur Doelen √ Activiteiten √ Geld √

3B Sport Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

4A Verkeer en vervoer Doelen √ Activiteiten ± Geld √

4B Water Doelen ± Activiteiten √ Geld √

4C Groen beleid en regio Doelen √ Activiteiten ± Geld √

4D Openbaar groen Doelen ± Activiteiten ± Geld √

4E Speelplaatsen Doelen √ Activiteiten √ Geld √

4F Riolering Doelen ± Activiteiten ± Geld √

4G Reiniging Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

5A Ruimtelijke ordening Doelen ± Activiteiten ± Geld √

5B Woonbeleid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

5C Economische zaken Doelen ± Activiteiten ± Geld –

5D Milieu Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

6A Algemene regionale samenwerking Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ Activiteiten √ Geld –

6C Openbare orde en veiligheid Doelen √ Activiteiten √ Geld √

6D Brandweer en rampenbestrijding Doelen √ Activiteiten √ Geld √

Subprogramma

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen ± Activiteiten ± Geld √

7B Grondontwikkeling Centrumplan Doelen – Activiteiten ± Geld √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen ± Activiteiten ± Geld √

Subprogramma

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ Activiteiten √ Geld √
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PROGRAMMA'S

De bestuursrapportage richt zich per (sub-)programma op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld
dat ervoor nodig is. Een daaraan gekoppeld stoplichtmodel zorgt voor grotere inzichtelijkheid.

De teksten van de eerste bestuursrapportage zijn uitgangspunt geweest voor de teksten van deze bestuursrapportage. Daar waar
de situatie sinds de vorige rapportage niet is gewijzigd, zijn ook de teksten niet gewijzigd. U zult hierdoor regelmatig bekende
teksten tegenkomen. Om inzichtelijk te maken waar tekstuele wijzigingen zijn, is in de tabellen de kolom 'aangepast t.o.v. 1e
rapportage' toegevoegd.
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Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Subprogramma 1e 2e 1e 2e 1e 2e

1A Lokale gezondheidszorg Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1B Wet Maatschap. Ondersteuning Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ ±

1C Jeugdbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1E Lokaal onderwijsbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

1F Onderwijshuisvesting Doelen √ ± Activiteiten √ ± Geld √ √

1A Lokale gezondheidszorg

Inleiding

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg), heeft de gemeente de taak door middel van preventieve activiteiten een
gezondere fysieke en sociale leefomgeving voor burgers te creëren. Hierbij willen wij bij onze burgers een gezondere levensstijl
stimuleren.
In mei 2013 is voor de periode 2013-2016 nieuw lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. De komende jaren richten we ons op de
speerpunten alcohol-, roken-,depressie-, overgewicht- en eenzaamheidspreventie en bewegen. Het gezondheidsbeleid richt zich
op een drietal groepen: kinderen en jongeren, mensen met een laag sociaal economische status1* en (kwetsbare) ouderen.

Doelen

Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Bevorderen van afstemming en
samenwerking tussen organisaties.

ja Afgelopen periode is er aandacht besteed aan het bevorderen van
afstemming en samenwerking tussen organisaties. De GGD, het
CJG1, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen

Sport Servicepunt hebben een jaarplanning gemaakt van de
gezondheidsbevorderende initiatieven voor jeugdigen. Ze weten
elkaar goed te vinden en ze kennen elkaars aanbod.

Daarnaast is in samenwerking met de GGD een
platformbijeenkomst georganiseerd voor alle beweegaanbieders
die beweegactiviteiten bieden voor ouderen en mensen met een
laag sociaal economische status.

2. Kinderen en jongeren en hun
opvoeders weerbaarder maken tegen
schadelijk alcoholgebruik, roken en
ongezonde voeding en beter leren
omgaan met deze verleidingen.

nee De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen
o.a. lesprogramma's voor het onderwijs en sluiten aan bij landelijk
campagnes voor voorlichting aan ouders en jeugdigen.

3. Kinderen en jongeren worden door
gezonde leefomgeving aangemoedigd
gezond gedrag te vertonen.

ja Als gemeente dragen wij zorg voor het onderhoud van de
openbare ruimte, zodat kinderen en jongeren veilig kunnen
sporten en bewegen. De GGD verzorgt lesprogramma's en
sluiten aan bij landelijke campagnes om kinderen en jongeren
aan te moedigen tot gezond gedrag. In het kader van de Drank
en Horecawet is een preventie en handhavingsplan alcohol
opgesteld. Dit is in juli door de raad vastgesteld en reeds is een
start gemaakt met de uitvoering van dit plan.

1 Sociaal economische status (SES) is de positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding,
inkomen of beroepsstatus.
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Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl

4. Eenzaamheid en depressie onder
ouderen voorkomen door ouderen
zolang mogelijk actief te houden.

ja In opdracht van de gemeente onderzoekt de GGD momenteel
de mogelijkheden van het inzetten van een buurtsportcoach. De
uitkomsten van dit onderzoek worden eind september verwacht.
Daarnaast zijn er, zowel lokaal als regionaal, diverse initiatieven
om eenzaamheid en depressie onder ouderen te voorkomen. Ook
is in een platformbijeenkomst met beweegaanbieders besproken
hoe ouderen en mensen met een laag sociaal economische status
gestimuleerd kunnen worden om meer te gaan bewegen.

5. Mensen met een lage SES beter
informeren en adviseren over
gezonde leefstijl en stimuleren meer te
bewegen.

nee De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen
lesprogramma's en sluiten aan bij landelijk campagnes voor
voorlichting aan ouders en jeugdigen.

1 Centrum voor Jeugd en Gezin

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Op elkaar afstemmen
van lokaal aanbod van
gezondheidsbevorderende initiatieven
voor jongeren.

ja  ja GGD, het CJG, Sociaal Cultureel werk en Sportfondsen
Sport Servicepunt hebben een jaarplanning gemaakt van de
gezondheidsbevorderende initiatieven voor jeugdigen in 2014.
Aangezien de jaarplanning vaak wijzigt en arbeidsintensief is om
te maken, hebben de partijen besloten maandelijks hun aanbod
naar elkaar te sturen in plaats van een nieuwe jaarplanning te
maken. Ook sturen SCW, SSS en CJG elke maand ter info een
overzicht van hun aanbod voor jeugd naar alle basisscholen,
zodat dit in de nieuwsbrief van de scholen kan worden geplaatst.
Deze partijen hebben ook afgesproken bepaalde thema's samen
op te pakken, zoals pesten en de gezonde kantine.

1.2 Onderzoeken of zorgverzekeraars
en gemeenten kunnen samenwerken
aan preventie.

nee nee Dit wordt onderzocht door een regionale werkgroep, bestaande
uit twee beleidsambtenaren uit regiogemeenten, zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid en de GGD. In de loop van 2014 komt
deze werkgroep met een advies waarin de mogelijkheden tot
samenwerking worden beschreven.

1.3 Organiseren van
platformbijeenkomsten voor betrokken
organisaties.

ja ja Afgelopen periode zijn diverse platformbijeenkomten
georganiseerd voor betrokken organisaties. De implementatie
van de drie decentralisaties is leidend geweest bij de invulling
van deze bijeenkomsten.Een van de platformbijeenkomsten was
wel specifiek gericht op het lokaal gezondheidsbeleid. In deze
bijeenkomst is met beweegaanbieders besproken hoe ouderen en
mensen met een laag sociaal economische status gestimuleerd
kunnen worden om meer te gaan bewegen.

2.1 De GGD HM biedt voorlichting,
advies en ondersteuning aan scholen
op het gebied van gezonde leefstijl.

nee ja De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen
lesprogramma's en sluiten aan bij landelijk campagnes voor
voorlichting aan ouders en jeugdigen.

2.2. CJG Leiderdorp biedt informatie,
advies en ondersteuning aan
kinderen, jongeren en ouders.

nee ja Het CJG Leiderdorp biedt kinderen, jongeren en ouders in
Leiderdorp informatie, advies en ondersteuning.

3.1 In lokale media wordt aangesloten
bij landelijke campagnes.

ja ja In lokale media is aangesloten bij diverse landelijke campagnes,
zoals NIX 18 en de buitenspeeldag.

3.2 GGD HM ontwikkelt de methode
gezonde kinderdagverblijven en
brengt de methode Gezond Gewicht
onder de aandacht bij scholen.

nee  ja De GGD HM heeft de methode gezonde kinderdagverblijven
ontwikkeld en onder de aandacht gebracht bij de kinderopvang.
Alle scholen hebben de schoolgids met het aanbod van de
GGD ontvangen, waarbij de methode Gezond Gewicht onder
de aandacht is gebracht. Ook is de GGD afgelopen periode
aangeschoven bij het directiekringoverleg van het onderwijs om
het aanbod te bespreken.

4.1 Het bestaande sport en
beweegaanbod wordt in kaart
gebracht en gepromoot.

nee ja Sportfondsen Sport Servicepunt heeft het sport en beweegaanbod
in kaart en maakt dit aanbod kenbaar via de site en de sportgids.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

4.2 Het bestaande aanbod op het
gebied van depressie wordt in kaart
gebracht en gepromoot.

nee nee Dit wordt in de 2e helft van 2014 opgepakt.

4.3 Regelmatig aandacht in lokale
media voor eenzaamheid en
depressie.

ja ja In lokale media is aandacht besteed aan het herkennen van
signalen van eenzaamheid en depressie en tips om dit te
bestrijden.

5.1 Bij informatie over de
minimaregeling wordt jaarlijks
aandacht besteed aan het sport en
beweegaanbod.

nee nee Dit wordt in de 2e helft van 2014 opgepakt.

5.2 Sport en beweegactiviteiten
aanbieden in Schansen en Dreven.

nee ja Sociaal Cultureel werk heeft diverse beweegactiviteiten in de
Schansen en Dreven georganiseerd.

1B Wet maatschappelijke ondersteuning

Inleiding

Wij willen in de beleidsperiode 2013-2016, zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, door middel van ondersteuning
burgers stimuleren zoveel mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen,
moeten (al dan niet tijdelijk) kunnen rekenen op ondersteuning van de overheid. De ondersteuning zal meer dan in het verleden
"maatwerk" worden. Niet 'de beperking' van iemand is het uitgangspunt voor ondersteuning, maar 'wat kan iemand nog zelf'
eventueel met behulp van haar/zijn sociale omgeving.

Uitbreiding Wmo (transitie)
Leiderdorp werkt nauw samen met de gemeente Leiden bij de vormgeving en uitwerking van de transities op het gebied van werk,
jeugdzorg en zorg (overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo). Oegstgeest en Zoeterwoude zijn gevraagd aan te sluiten.
De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 binnen de Wmo 2015 verantwoordelijk voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding
en kortdurend verblijf in de thuissituatie (extramuraal). De functies begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf
vervallen binnen de AWBZ. De persoonlijke verzorging wordt ondergebracht bij de Zorgverzekeraars. Het jaar 2014 zal gebruikt
worden om ons voor te bereiden op de nieuwe Wmo en de uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.
Omdat de overheveling van deze nieuwe taken (transitie) met een forse bezuiniging gepaard gaan, zal er veel gaan veranderen
(transformatie). Eind 2014 zal ook de Wmo beleidsnota worden aangepast op de nieuwe wet en taken die naar de gemeente
overkomen.

De uitvoering van de Wmo hebben wij vormgegeven op een vijftal programma’s:
1. Samenleven in buurt of wijk
2. Een veilig geborgen jeugd
3. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
4. Meedoen makkelijker maken
5. Een vangnet voor iedereen
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Doelen

Burgers worden door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd om zo lang mogelijk de regie over het eigen
bestaan te voeren. Dit doen zij door zoveel mogelijk op eigen kracht en verantwoordelijkheid te participeren in de samenleving.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het bevorderen van samenleven
in de buurten en wijken door het
beschikbaar stellen van een budget
voor burgerinitiatieven

ja Door de werkzaamheden rondom de decentralisatie Wmo is dit
beleidsdoel nog niet verder uitgewerkt. In het vierde kwartaal zal
hiervoor extra aandacht komen.

2. Zie programma 1D jeugd
gezondheidszorg/ preventief
jeugdbeleid

nee

3. Jaarlijks stijgt vanaf 2011 het
bereik onder mantelzorgers met 10%.
Vrijwilligers in Leiderdorp worden
ondersteund bij hun vrijwilligerswerk.

ja Naast de bestaande activiteiten voor mantelzorgondersteuning
wordt er in de werkgroep Mantelzorg samengewerkt op het gebied
van mantelzorgondersteuning. Jaarlijks is aandacht voor een
specifieke groep mantelzorgers.
In samenwerking met iDOE worden vrijwilligers ondersteund.
iDOE biedt o.a. informatie en advies en een veelzijdig
cursusaanbod en beheert de digitale vacaturebank. Ook
is een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd en zijn de
vrijwilligersprijzen uitgereikt.

4. Zorgen dat burgers door collectieve
en/of individuele voorzieningen
zelfstandig kunnen blijven
participeren.

ja Ten aanzien van dit doel wordt hard gewerkt aan de nieuwe taken
die uit de AWBZ over komen naar de gemeente en de hervorming
van het huidige aanbod collectieve en individuele voorzieningen.
In de raad van 14 juli zijn de belangrijkste beleidswijzigingen ter
besluitvorming worden voorgelegd. Momenteel wordt gewerkt
aan de inrichting van het Sociaal Team Leiderdorp en worden
contracten gesloten met aanbieders van de taken die overkomen
uit de AWBZ.

5. Verbeteren en behouden van zorg,
preventie en opvang wanneer mensen
zelf niet langer de regie over hun
eigen bestaan kunnen voeren.

ja Ook op het terrein van dit doel vinden in kader van de
decentralisatie en de nieuwe Wmo wet wijzigingen plaats.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Organiseren van
platformbijeenkomsten.

nee Met verschillende goepen zijn platformbijeenkomsten
georganiseerd. In kader van de decentralisatie zijn met
vrijwilligers, professionals en met huisarsen bijeenkomsten
gehouden over privacy. Met de wijkoverleggen heeft een
bijeenkomst plaatsgevonden over de rol die het wijkoverleg kan
vervullen binnen de nieuwe taak en rol binnen de Wmo.

1.2 Budgetten beschikbaar stellen
voor wijkinitiatieven.

nee zie opmerking bij smartdoel

2.1 Zie uitwerking programma 1D. nee

3.1 Subsidieren van ondersteuning
aan mantelzorgers.

nee ja Subsidie voor mantelzorgondersteuning is verstrekt aan Stichting
Pluspunt en Bureau Informele Zorg (ActivVite). Daarnaast is een
budget voor doelgroepenbeleid toegekend. Dit wordt beheerd
door ActiVite, maar wordt ingezet door de werkgroep Mantelzorg
(Pluspunt, ActiVite, Gemiva, MEE, GGZ).

3.2 Extra aandacht aan specifieke
mantelzorggroep.

ja ja In samenwerking met de werkgroep mantelzorg is een werkplan
opgesteld voor mantelzorgers van een specifieke doelgroep. Dit
jaar zal aandacht besteed worden aan werkende mantelzorgers.
Onder andere is gesproken bij de LOV en een mantelzorgmarkt
georganiseerd bij Gemiva. Voor het derde en vierde kwartaal zijn
verschillende activiteiten gepland.

3.3 Verstrekken van vrijwilligersprijs. nee ja In januari is een prijs aan drie vrijwilligersorganisaties toegekend.

3.4 Deskundigheidsbevordering door
cursusaanbod voor vrijwilligers.

nee ja iDOE biedt een divers cursusaanbod voor vrijwilligers.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

3.5 Digitale vacaturebank. nee ja Digitale vacaturebank is gerealiseerd en wordt door Idoe beheerd
en actueel gehouden.

3.6 Meting tevredenheid vrijwilligers
met ondersteuning.

ja Meting is uitgevoerd. Momenteel worden de gegevens verwerkt
door het SGBO.

4.1 Verstrekkken van individuele
voorzieningen en behouden
collectieve voorzieningen.

ja Met de Leidse regiogemeenten is een voorstel ontwikkeld voor de
hervorming van de nieuwe en bestaande voorzieningen binnen
de Wmo. UItwerking van dit voorstel wordt meegenomen bij het
opstellen van de Verordeninge Wmo en de Beleidsregels Wmo.

4.2 Voorbereiden nieuwe toegang/
werkwijze Wmo voor 1/1/2015 (incl.
ervaringen vanuit de kanteling).

ja Het plan voor het Sociaal Team Leiderdorp is vastgesteld door
het college. Het team is vormgegeven en een coördinator is
aangesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van het
team en wordt onderzocht hoe de verbinding tussen het huidige
Wmo-loket en het Sociaal Team Leiderdorp vormgegeven kan
worden.

5.1 Overheveling MEE ja Binnen Holland Rijnland zijn voor 2015 met MEE afspraken
gemaakt. Over het deel dat lokale invulling vraagt (bijv. inzet
in Sociaal Team Leiderdorp) wordt voor 1 november via een
beschikking de afspraken bekrachtigd.

5.2 Uitvoering beleidsvisie huiselijk
geweld.

nee Momenteel wordt gewerkt aan een regionaal uitwerkingsplan
van de Regionale beleidsnota Huiselijk Geweld. Lokaal wordt
uitvoering gegeven aan de Wet Meldcode Huiselijk geweld en
wordt aandacht besteed aan preventie.

5.3 Onderzoek lokale bijdrage
Regionaal Kompas.

nee Dit wordt 2e helft van 2014 opgepakt.

5.4 Continueren subsidie preventie
OGGZ.

nee ja De bijdrage aan de regionale subsidie voor de preventie OGGZ is
verstrekt. De activiteiten lopen volgens planning.

1C Jeugdbeleid

Inleiding

Wij willen ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor jongeren in de vrije tijd. Door het stimuleren van deelname aan
vrijetijdsactiviteiten en het door jongeren zelf laten organiseren van activiteiten, willen wij de participatie vergroten. Het is daarom
belangrijk om een gevarieerd aanbod aan zinvolle vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp te behouden.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s: lokale gezondheidszorg, Wmo,
jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, sport.
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Doelen

De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van de participatie, het stimuleren van de deelname aan-
en het zelf laten organiseren van activiteiten in de vrije tijd van jongeren.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het percentage Leiderdorpse
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18
jaar dat deelneemt aan activiteiten
georganiseerd door maatschappelijke
organisaties in stand houden.1

nee SCw is de voornaamste uitvoerder van deze activiteiten voor
jongeren. De gegevens van deelname in 2014 zijn nu bekend
voor de periode tot en met juni. In dit tijdvak zijn de activiteiten
door 1831 jongeren bezocht. Gekeken naar unieke bezoekers per
activiteit is het totaal aantal 527. Van de periode voor 2014 zijn er
geen cijfers van unieke deelnemers beschikbaar. In 2013 zijn de
activiteiten van SCw door 3938 jongeren bezocht.

2. Stimuleren van het zelf laten
organiseren van activiteiten door de
jeugd.

nee In de eerste half jaar zijn er twaalf verschillende activiteiten door
jongeren georganiseerd.

3. Verhoging van de participatie
van jongeren aan het beleidsproces
om het (jeugd)beleid beter te laten
aansluiten bij de behoeften van de
doelgroep.

nee Het Trendteam blijkt tot nu toe een geschikt instrument om
jongeren actief te betrekken bij beleid. Sinds de start van het
project zijn er voldoende jongeren geinteresseeerd in deelname
en vindt er in de regel maandelijk een bijeenkomst plaats.

1 Dit percentage wordt via de vierjaarlijkse jongerenpeiling gemeten. De laatste meting was in 2012, de volgende meting vindt plaats
in 2016. Tussentijds geven de rapportages van de gesubsidieerde organisaties, met name het Sociaal Cultureel werk, een kijk op de
deelname.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Ondersteunen van
maatschappelijke organisaties voor
de uitvoering van jeugdactiviteiten (via
het subsidieprogramma)

nee ja Verschillende organisaties die zich bezig houden met
jeugdactiviteiten ontvangen subsidie. Dit betreft het
Sociaal Cultureel werk, het Milieu Educatief Centrum,
JeugdtheaterhuisLeiderdorp, de Stichting Scouting Leiderdorp,
de Stichting Vakantiepas en de Stichting Schooltuinen. Deze
subsidies zijn in het eerste kwartaal uitgekeerd.

1.2 Promoten van de
'declaratieregeling maatschappelijke
participatie' in het kader van
minimabeleid.

nee nee De promotie van de regeling vindt plaats via de gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie sociale zaken.

2.1 Het Sociaal Cultureel Werk
verhoogt het aantal vrijwilligers
(jongeren die activiteiten organiseren).

nee nee In het eerste halfjaar van 2014 hebben 85 jongeren als vrijwilliger
activiteiten (mede) georganiseerd. In 2013 waren er 40 vrijwilligers
actief.

2.2 In 2014 het project ‘een CJG voor
en door jongeren’ continueren.

nee nee Het project is gecontinueerd. Een groep jongeren heeft de training
inmiddels voltooid en de voorlichtingen vinden plaats.

3.1 In 2014 het trendteam
continueren.

nee nee Het Trendteam is voortgezet. Een groep van veertien jongeren
heeft in de eerste maanden van 2014 geadviseerd over diverse
onderwerpen. Voorbeelden zijn het Jeugd- en gezinsteam, het
CJG-participatieproject, verkeer en de boomverkiezing.

3.2 Een jeugddebat of dialoog
organiseren waarbij jongeren een rol
hebben in de organisatie.

nee nee Het jeugddebat van 2013 is verschoven naar het eerste kwartaal
van 2014. De tussenliggende periode is namelijk ingezet om voor
alle deelnemende jongeren, waaronder de Trendteamleden, een
debattraining te verzorgen. Daarnaast heeft het Trendteam met de
keuze voor onderwerpen en stellingen invulling gegeven aan het
jeugddebat. Er hebben 200 jongeren deelgenomen aan het debat
dat op middelbare school Visser 't Hooft heeft plaatsgevonden.
Eind 2014 vindt er opnieuw een discussie of debat voor en door
jongeren plaats.

3.3 In 2014 het project 'Een CJG voor
en door jongeren' continueren.

nee nee Zie 2.2
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1D Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid

Inleiding

De stelselwijziging Zorg voor Jeugd, ofwel de transitie Jeugdzorg, is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. In deze
transitie is sprake van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor en financiering van alle jeugdhulp van provincie naar
gemeenten. De gemeenten worden hierdoor inhoudelijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor alle zorg voor
jeugd die nu onder het Rijk, de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
valt. Bureau jeugdzorg verdwijnt als toegangspoort voor de jeugdhulp.

Wij willen binnen de wettelijke kaders zorgen voor verbetering en versterking van de aansluiting tussen het lokaal (preventieve)
jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning om instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te beperken. In 2013 zijn we in
regionaal verband druk bezig geweest met de voorbereiding op de nieuwe Jeugdwet zoals het ontwikkelen van de Jeugd- en
gezinsteams. 2014 zullen wij gebruiken om ons verder voor te bereiden op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die naar de
gemeenten komen.

Naast de intensieve samenwerking op het gebied van jeugd in Holland Rijnland verband, werkt Leiderdorp nauw samen met
de gemeente Leiden voor de integrale vormgeving en uitwerking van de transities op het gebied van werk, jeugd en zorg
(overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo). Aan het eind van 2013 zullen de gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden
naar verwachting de visie op de toekomst van het sociaal domein vaststellen.

Op het moment van schrijven van de begroting is de Tweede Kamer zich nog aan het beramen over de nieuwe Jeugdwet. In
Holland Rijnland verband wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe taken die de Jeugdwet met zich meebrengt.
Omdat deze veranderingen zo omvangrijk zijn is er voor gekozen om de reeds gestelde doelen en prestatie indicatoren te
handhaven. Als de wet is vastgesteld en de beleidsnota is opgesteld zullen de doelen en prestatie indicatoren voor 2015 e.v.
worden aangepast aan het nieuwe gemeentelijke beleid.

De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s: jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, lokale
gezondheidszorg en Wmo.

Doelen

De instroom in de geïndiceerde jeugdzorg voorkomen door versterking van de ketenaanpak en het bieden van opvoed- en
opgroeiondersteuning.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2015 is het aanbod in het kader
van de vijf gemeentelijke functies
lokaal preventief jeugdbeleid integraler
en versterkt t.o.v. 2009.

nee Dit is een steeds voortdurende taak. We zijn continu bezig met het
ontwikkelen en versterken van het lokale preventieve aanbod voor
de jeugd. Zeker ook met het licht op de transitie.

2. In 2015 is het aanbod aan (lokale)
opvoed- en opgroei ondersteuning
divers en sluit aan bij de behoeften
van de doelgroep.

nee De benodigde ondersteuning is afhankelijk van verschillende
factoren. Steeds wisselt de doelgroep. We proberen hier zoveel
als mogelijk op in te spelen. Zowel met de versterking van het
CJG als met de ontwikkelingen van de transitie.

3.Versterken (transitieproof maken)
CJG

ja Het CJG is uitgebreid met de proeftuin het Jeugd- en Gezinsteam
(JGT) conform het regionale toekomstmodel voor de jeugdhulp.
Dit is een pilot ter voorbeiding op de tranisitie. Dit team werkt
lokaal in nauwe samenwerking met Leiderdorpse partners.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Ondersteunen van
maatschappelijke organisaties
voor de uitvoering van opvoed- en
opgroeiondersteuning.

nee nee We onderstenen maatschappelijke organisaties door middel van
subsidie (loopt geheel 2014)

2.1 Ondersteunen van
maatschappelijke organisaties
voor de uitvoering van opvoed- en
opgroeiondersteuning.

nee nee We ondersteunen maatschappelijke organisaties door middel van
subsidie (loopt heel 2014).

2.2 Inkopen van maatwerkproducten
Jeugdgezondheidszorg bij de RDOG
HM.

nee nee We kopen via de gemeenschappelijke regeling
maatwerkproducten in bij de RDOG

3.1 Ontwikkelen van beleid t.b.v. de
nieuwe jeugdwet.

ja nee Op 10 maart heeft de raad het beleidsplan 'Hart voor de
jeugd'vastgesteld. De verordening jeugdhulp 2015 zal naar
verwachting op 27 oktober door de raad worden vastgesteld. We
zijn op dit moment (zowel lokaal als regionaal) druk bezig met de
uitwerkingen van het beleidsplan.

3.2 Actief deelnemen aan diverse
werkgroepen in regionaal verband.

nee nee We zijn de pilot Jeugd- en Gezinteams gestart en vanuit de
proeftuin deel aan verschillende werkgroepen. Daarnaast
vervullen we een actieve rol in de regio in werkgroepen m.b.t. de
jeugdhulp en in het bijzonder de transitie.

3.3 Het versterken en doorontwikkelen
van het CJG.

nee nee Het lokale Plan van Aanpak CJG wordt geïntegreerd in de
samenwerking met het JGT.

3.4 Signalering door niet-
professionals.

ja nee Dit is een doorlopend proces.

1E Lokaal onderwijsbeleid

Inleiding

Wij willen de kansen van Leiderdorpse jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat gaan we doen door samen met onze
partners (kinderopvanginstellingen, scholen en consultatiebureau) onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig
te signaleren en te verminderen. Ook willen we de arbeidskansen verbeteren door het aantal voortijdig schoolverlaters te
verminderen en hen een traject aan te bieden bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).

Doelen

Door het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en het verminderen van het aantal voortijdig
schoolverlaters verbeteren van de kansen van Leiderdorpse jeugdigen op de arbeidsmarkt.

SMART doel Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2014 is 85% van de 2- en 3-jarigen
met een door het consultatiebureau
geconstateerde achterstand in hun
taalontwikkeling geplaatst op een VVE-
peuterspeelzaal

nee Het gaat goed met de voortgang. Binnenkort wordt een overleg gepland
om de cijfers van het eerste half jaar te bespreken.

2. In schooljaar 2015/2016 is het aantal
voortijdig schoolverlaters 38 (in het
voorgezet onderwijs maximaal 16, in het
MBO maximaal 22)

nee De cijfers worden jaarlijks vastgesteld door het RBL op 1 oktober. Er
is een daling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters waar te
nemen.

3. Alle voortijdig schoolverlaters tussen
de 18 en 23 jaar volgen een traject bij het
jongerenloket.

nee Per 1 januari 2014 heeft het RBL de Regionale Meld- en Coördinatie
(RMC)-functie over genomen. (De samenwerkingsovereenkomst
Jongerenloket Holland Rijnland is beëindigd.)



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp16

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Met de Stichting Kinderopvang
Leiderdorp (SKL) en het
consultatiebureau bespreken we de
doorverwijzing van kinderen met een
achterstand.

nee nee Er wordt een overleg gepland om de cijfers over het eerste half
jaar van 2014 te bespreken de doorverwijzing te evalueren.
Tevens wordt onderzoek hoe uitvoering wordt gegeven aan de
ingeboekte bezuiniging.

1.2 Het toekennen van
bijdragen in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid om
VVE-plaatsen aan te bieden.

nee ja De bijdrage aan SKL voor het aanbieden van voorschoolse
educatie in 2014 is reeds toegekend.

1.3 Nieuw beleid formuleren nee nee In afstemming met de belangrijkste partners wordt een projectplan
opgesteld hoe te komen te nieuwe beleid.

2.1 Het Regionaal Bureau Leerplicht
bezoekt alle basisscholen om het
verzuimprotocol onder de aandacht te
brengen.

nee nee In blijvende uitvoering. De leerplichtambtenaar bezoekt alle
scholen. Een aantal is reeds bezocht, een aantal moet nog
worden bezocht. Binnenkort vindt een gesprek plaats met de
nieuwe wethouder Onderwijs en het RBL.

2.2 De leerplichtambtenaar controleert
de verzuimregistratie van scholen en
bespreekt bovengemiddeld verzuim.

nee nee Zie voortgang bij activiteit 2.1: een aantal scholen is bezocht, een
aantal moet nog bezocht worden. (Bovengemiddeld) Verzuim
wordt met het schoolhoofd besproken.

3.1 Alle voortijdig schoolverlaters
worden per kwartaal benaderd om
hen gebruik te laten maken van een
aanbod voor trajectbegeleiding.

nee nee In blijvende uitvoering. Wanneer jongeren uitvallen van een
opleiding en nog geen startkwalificatie hebben, worden zij
telefonisch of per brief benaderd door het RBL.

1F Onderwijshuisvesting

Inleiding

Wij willen binnen de wettelijke en financiële kaders en in overleg met het onderwijs, bestaande onderwijsaccommodaties zo
efficiënt mogelijk inzetbaar maken en onder één dak huisvesten (gebruik en exploitatie) onderwijs en opvang stimuleren. In 2014
worden de Hoftuijn (Brede School West) en De Leeuwerik met een sportzaal opgeleverd.

Doelen

Het binnen de wettelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, efficiënt inzetten van de beschikbare
onderwijsaccommodaties conform de beleidsuitgangspunten van het vigerende integraal huisvestingsplan.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. actualiseren planning van renovatie,
uitbreiding, nieuwbouw scholen in
Leiderdorp 2015-2019

ja leerlingenprognoses Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs
zijn gereed

2. levensduurverlengende renovatie
gebouw Hasselbraam/Regenboog

ja Integraal huisvestingsplan wordt uitgesteld naar 2015.
besluitvorming over Hasselbraam/Regenboog vindt separaat
plaats in 2015

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het opstellen van het Integraal
Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
2015-2019

ja nee overheveling buitenonderhoud vraagt eerst om aanpassing
huisvestingsverordening

met schoolbesturen in overleg over noodzaak wijzigen IHP en
wijze van verwerken hierin van verantwoordelijkheidsverdeling
inzake huisvesting schoolbestuur-gemeente
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

2.1 In samenspraak met OBSG,
PCBO en SKL opstellen van een
renovatie-plan voor de Hasselbraam/
Regenboog in combinatie met opvang

ja nee de partijen stellen samen een visie op de toekomst van het
schoolgebouw op basis hiervan en doen een aanvraag voor
renovatie bij de gemeente

2.2 Besluitvorming over renovatie
Hasselbraam / Regenboog

ja nee voorbereiding wordt door schoolbesturen en SKL zelf gedaan
gericht op een aanvraag voor besluit over renovatie begin 2015

Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 1A Lokale gezondheidszorg 612 8 621 545 √ 88%

PROG 1B Wet Maatschap.
Ondersteuning

4.057 184 4.241 2.205 ± 52%

PROG 1C Jeugdbeleid 724 147 872 710 √ 81%

PROG 1D Jeugdgezondh. +
prev.jeugdbeleid

1.136 0 1.136 724 √ 64%

PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid 531 80 611 337 √ 55%

PROG 1F Onderwijshuisvesting 3.088 64- 3.025 1.357 √ 45%

Saldo programma 10.148 356 10.504 5.878 56%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 1

475- 414- 889- 539-

Saldo na bestemming 9.673 58- 9.615 5.339 56%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 1A, toelichting:
De verwachting is dat de activiteiten binnen het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd.

Programma 1B, toelichting:
Op de Hulp bij huishouding ontstaat een tekort in 2014. Het tekort is niet zichtbaar in de cijfers hierboven omdat de uitgaven
gepland voor de woningaanpassingen een overschot heeft. Omdat het geen zin heeft de kosten voor woningaanpassingen
te extrapoleren naar het eind van het jaar i.v.m. de diversiteit van aanvragen/kosten en de open einde regeling wordt dit
overschot nog niet verrekend met de reserve. Bij de jaarrekening zal blijken of hier daadwerkelijk een overschot is en zo ja dan
zal dit gestort worden in de reserve.
Door beperkte capaciteit in verband met de inzet op de 3D transities en verlate besluitvorming vanuit het Rijk, zijn
verschillende onderdelen verlaat of verminderd ingezet zoals: project wonen en zorg, buurtbudgetten.
Daarnaast is in de kadernota 2015 aangegeven dat niet het volledige begrote budget nodig is voor de Alcoholpreventie en is
dit budget met € 30.000 verlaagd, dit kan ook in 2014 vrijvallen. Deze overschotten ontstaan bij WMO Beleid worden verrekend
binnen programma 1B met het verwachte tekort op HBH. Derhalve vinden er nu geen verrekeningen met de reserve plaats.
Voor de implementatie 3D transities is conform raadsbesluit budget beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn verplichtingen
aangegaan maar nog geen facturen ontvangen.

Programma 1C, toelichting:
De verwachting is dat de activiteiten binnen het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd.
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Programma 1D, toelichting:
Het programma loopt volgens planning. De subsidie aan de RDOG wordt sinds dit jaar in 2 termijnen gefactureerd.

Programma 1E, toelichting:
Uitgaven verlopen conform planning

Programma 1F, toelichting:
- De Brede School West (Hoftuyn en basisschool De Leeuwerik) wordt opgeleverd op 30 september. Voor het laatste kwartaal
worden huurinkomsten ontvangen. Daarnaast zijn er ook nieuwe huurovereenkomsten aangegaan voor basisschool De
Regenboog en Touwbaan 42. Deze huurinkomsten waren nog niet begroot. Voor 2014 geeft dit € 30.000 aan extra inkomsten.
In de jaren erna bedragen de inkomsten € 90.000.
- In juli is de intentieovereenkomst voor verhuur van kantoorruimte aan het Bestuursbureau van de Leo Kanner aangegaan.
Hierbij bedraagt de overeengekomen huurprijs € 26.000 per jaar (voor 2014 naar rato € 5.000). Daarbij is overeengekomen dat
de kapitaalslasten die horen bij de investering van € 24.763 eveneens worden doorbelast aan het Bestuursbureau Leo Kanner.
- Binnen huisvestingsvoorziening openbaar basisonderwijs is nog een restant beschikbaar van € 11.000 voor kapitaallasten
voor het aanpassen van het binnenklimaat. Inmiddels is de investering afgerond en kunnen deze middelen vrijvallen.-
Daarnaast wordt er voor 2014 nog servicekosten in rekening gebracht van in totaal € 45.000.
- De taakstelling van € 80.632 met bovenstaande punten gerealiseerd worden. De achterliggende gedachte bij de taakstelling
was dat door het gebouwonderhoud over te dragen aan de schoolbesturen er een financieel voordeel was te behalen.
Inmiddels is als gevolg van een wetswijziging het onderhoud overgegaan naar de schoolbesturen.
- Voor het afsluiten van het investeringskrediet van de Brede school Oude Dorp is er rekening gehouden met de verplichting
om integratieheffing en suppletie à € 48.000 te betalen. De fiskalist van het SP71 heeft voor de afrekening een nieuwe
berekening gemaakt en daaruit blijkt dat we € 141.000 moeten nabetalen aan belastingdienst. De investering wordt met dit
nadeel verhoogd en leidt tot hogere kapitaallasten in programma 1F van € 5.580. De Brede school west wordt dit najaar
opgeleverd. Het project wordt met een voordeel afgesloten. Een gedeelte van dit voordeel kan als dekking gelden voor het
nadeel op de integratieheffing bij de BSOD. De integratieheffing is opgeheven, dit is geen risico meer bij de BSW. Meer
informatie over het voordeel bij de BSW wordt in de voortgangsrapportage GIG 2014 vermeld.
- Op het gymonderwijs wordt een tekort verwacht van € 17.000. De scholen gebruiken de gymzalen via Sportfondsen. Omdat
Leiderdorp de huisvesting van sportonderwijs beschikbaar moet stellen komt de rekening naar de gemeente toe. Sportfondsen
indexeert jaarlijks de tarieven en wij hebben al een aantal jaar de index op 0 staan. Hierdoor ontstaat een tekort.
- Brede school West: De brede school West wordt in het najaar van 2014 vertraagd opgeleverd. In de begroting zijn de
kapitaallasten, uitgaande van een oplevering in 2013, opgenomen in 2014. Deze gaan nu echter pas in 2015 voor het eerst
gerekend worden. Tegenover de kapitaallasten staat een onttrekking uit de reserve Egalisatie exploitatielasten ter compensatie
van deze lasten in de exploitatiebegroting. Het (voordelig) saldo € 49.000 wordt nu gestort in deze reserve. De rentelasten
worden weggeboekt tegen de rentebaten. Daarnaast worden de eenmalige lasten per jaar afgerekend met de reserve
Egalisatie exploitatielasten.
- Brede school Oude Dorp: Het voordeel van de Brede school Oude dorp is in de kadernota 2015 in het meerjarenbeeld
vrijgevallen in de algemene middelen. Het voordeel in 2014 wordt nu geboekt ten gunste van de algemene middelen.
- Op 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten
naar schoolbesturen. Door het wetsvoorstel worden schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en voor
aanpassingen aan het gebouw. Dit betekent dat de gemeente geen financiële middelen meer hoeft te reserveren voor het
onderhoud voor schoolgebouwen. Vanaf 2015 is hier in de voorziening "gemeentelijke accommodaties" al rekening mee
gehouden. Voor 2014 was nog een dotatie van € 190.000 geraamd voor onderhoud schoolgebouwen maar deze kan alsnog
vrijvallen.
Hierdoor kan de taakstelling van € 100.000 voor beheer accommodatie (prog. 3A) voor 2014 gerealiseerd worden. Achtergrond
van deze taakstelling was om het beheer accommodaties (gemeentelijk vastgoed) bedrijfsmatiger te gaan aanpakken.
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Openstaande kredieten

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs

Brede School West 11.649 4.094 6.167 4.981 wordt in GIG verantwoord

7210537 Hobbith OKV HP09 198 0 198 0

7210704 OKV Hasselbraam 2011 162 0 162 0

7210866 Verbouwing regenboog inz bso 60 0 33 28

7210865 Aanpassingen kantoorruimte Leo
Kanner

25 0 0 25

7210711 IBP Invoer WMO 26 0 0 26

7210713 Software WMO 38 22 1 16

Totaal 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 509 22 393 94

Moties en amendementen

Voor dit programma zijn er geen openstaande moties en/of amendementen.
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Programma 2 : Werk en Inkomen
Subprogramma

2A Algemene bijstand Doelen √ √ Activiteiten ± ± Geld ± ±

2B Wet Soc.Werkvoorziening(WSW) Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

2C Vreemdelingenbeleid Doelen ± √ Activiteiten √ √ Geld √ √

2A Algemene bijstand

Inleiding

De gevolgen van de financiële en economische crises laten zich stevig voelen. Ondanks dat er tekenen zijn van een voorzichtig
economisch herstel - ook in de Europese landen - loopt de werkloosheid vooralsnog gestaag op. Hetzelfde geldt voor het aantal
niet-werkende werkzoekenden. Leiderdorp vormt hierin geen uitzondering. Mede op grond van de Europese begrotingsregels
stelt de rijksoverheid vergaande bezuinigingen in het vooruitzicht, waarbij de sociale zekerheid niet wordt ontzien. Bezuinigingen
op het re-integratiebudget en de sociale werkvoorziening zijn aangekondigd en deels al doorgevoerd, terwijl de inburgering de
komende jaren wordt afgebouwd. Met de beoogde invoering van de Participatiewet, per 1 januari 2015, lopen de budgetten verder
terug.

Binnen bovenstaande context zal het beleid vormgegeven moeten worden. De belangrijkste doelstelling is dat burgers zo veel
mogelijk participeren in de samenleving. Het accent ligt op bevordering van arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat mensen zelf
verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. De overheid ondersteunt hen, maar neemt
die verantwoordelijkheid niet over. Dit past ook binnen de door het rijk geformuleerde visie op de Participatiewet. Het ontlasten
van het uitkeringenbudget is een andere belangrijke, en gezien de beperkte financiële kaders, onontkoombare doelstelling van
het beleid. Om dat te realiseren moet re-integratiegeld selectief en effectief worden ingezet. Het bieden van schuldhulpverlening
ligt hiermee in lijn vanuit de gedachte dat financiële problemen geen belemmering mogen vormen voor de maatschappelijke
participatie van onze inwoners.

Doelen

Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. De omvang van het klantenbestand
WWB ontwikkelt zich in 2014
positiever dan het landelijk
gemiddelde.

ja De recentste CBS gegevens lopen t/m juni 2014. Ten opzichte
van december 2013 is landelijk het aantal WWB-uitkeringen
toegenomen met 4,6% (van 398.800 naar 417.000). In dezelfde
periode steeg het aantal uitkeringen in Leiderdorp met 4,3%,
van 328 naar 342. Ondanks de toename blijven we daarmee
binnen het gestelde doel. De algemene verwachting is dat
het aantal bijstandsuitkeringen de komende periode nog licht
zal stijgen, hoewel die stijging minder groot zal zijn dan de
afgelopen jaren. Overeenkomstig laten de kosten ten laste van het
uitkeringenbudget eveneens een groei zien. Naar verwachting is
het rijksbudget niet toereikend en zal de gemeente zelf middelen
moeten bijleggen. Het verwachte tekort blijft echter binnen de
grens van 110%.

2. In 2016 is het aantal succesvolle
schuldhulpverleningstrajecten voor
Leiderdorpers met problematische
schulden gestegen naar 30%.

nee Inwoners die een beroep doen op de schuldhulpverlening bij de
Stadsbank worden ondersteund. De Stadsbank brengt samen
met de schuldenaar de schuldsituatie in kaart. Afhankelijk van
de individuele situatie wordt een traject gestart met als doel het
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager.
Het succesvol verlopen van een traject is onder meer afhankelijk
van de bereidwilligheid van schuldeisers en schuldenaren om
mee te werken en afspraken te maken. De Stadsbank stuurt op de
succesvolle doorloop van trajectfasen en werkt daarbij samen met
samenwerkingspartners zoals verslavingszorg en maatschappelijk
werk.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Instroom WWB beperken
door verbeterde intake en gebruik
(voorliggende) voorzieningen

nee doorlopend De afgelopen periode zijn diverse aanpassingen in het
intakeproces gerealiseerd (digitalisering, collectieve
informatiebijeenkomsten, opstellen plan van aanpak door
klant, poortwachtersfunctie, analyse bestand op voorliggende
voorzieningen). Het is echter lastig aan te geven welk kwantitatief
effect deze maatregelen hebben op de instroom.

1.2 Bijstandsgerechtigden
ondersteunen bij re-integratie en
daarmee bevorderen uitstroom

ja doorlopend Eind juli 2014 zitten 84 klanten op een lopend re-integratietraject
(inclusief inburgering), een daling van 9 ten opzichte van eind
maart. Zes mensen hebben een Opstapbaan (+1). Vanwege
budgettaire redenen zijn ook het tweede kwartaal geen nieuwe
klanten ingestroomd in het Participatiecentrum. Sinds de start in
de zomer van 2012 zijn 145 klanten aangemeld. Daarvan zitten
er eind augustus 2014 15 op een lopend traject. In totaal zijn er
sinds de start 63 trajecten beëindigd, waarvan 32 (51%) vanwege
uitstroom naar werk of opleiding. Medische beperkingen (13%) en
multi-problematiek (35%) zijn veelgenoemde oorzaken waardoor
trajecten niet succesvol zijn.

1.3 Het inzetten van
participatieplaatsen

ja doorlopend Participatieplaatsen kunnen worden ingezet als bemiddeling
naar reguliere arbeid nog niet mogelijk is. Eind augustus zitten 4
Leiderdorpers op een participatieplaats en volgt één Leiderdorper
een stage. Er zitten geen Leiderdorpers op een leer-werktraject.

1.4 Integrale en sluitende aanpak van
de jeugdwerkloosheid

ja doorlopend Voor jongeren tot 27 jaar geldt een wachttijd van 4 weken,
gedurende welke tijd de jongere zelf aan de slag moet. Deze
wachttijd heeft een beperkend effect op de instroom. In het kader
van het Actieplan Jeugdwerkloosheid vervult het project JA een
substantiële rol. Eind juli 2014 zitten 39 jongeren onder de 27
jaar op een lopend traject bij Project JA, een stijging van één ten
opzichte van eind maart.

1.5 Voorbereiden invoering
Participatiewet

ja nee Het beleidsplan Participatiewet, de notitie tegenprestatie
en een drietal verordeningen (re-integratieverordening,
afstemmingsverordening en verordening tegenprestatie) zijn op
22 juli voor inspraak vastgesteld. De definitieve besluitvorming zal
plaatsvinden in de periode oktober -december. De totstandkoming
van het (verplichte) regionale Werkbedrijf gebeurt in Holland
Rijnland-verband. Gekozen is voor een netwerkorganisatie.
Het streven is om op 1 januari 2015 een lichte variant van het
netwerkbedrijf operationeel te hebben.

1.6 Aanpassing van het gemeentelijk
minimabeleid

nee nee In verband met de Wet WWB-maatregelen komt een aanpassing
van het gemeentelijk minimabeleid per 1 januari 2015. De
wetswijziging beperkt de mogelijkheden tot categoriale bijstand en
zet in op individuele bijzondere bijstand. Dit wordt vertaald naar de
lokale regelgeving.

2.1 Uitvoeren van schuldhulpverlening nee doorlopend Schuldhulpverlening betreft doorlopende dienstverlening van de
Stadsbank. Ten opzichte van 2013 is het aantal aanvragen voor
schuldhulpverlening licht gestegen.

2.2 Inzet op preventie, via onderwijs
en ketenpartners.

ja doorlopend De Stadsbank neemt deel aan het Zorgnetwerk Leiderdorp.
Daarnaast organiseerde de Stadsbank in het tweede kwartaal een
netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners. In november vindt een
conferentie plaats.

2B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Inleiding

Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien hun arbeidshandicap
uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe achter de modernisering van de
WSW is de beweging “van binnen naar buiten”. Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de
beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf.
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In het wetsvoorstel Participatiewet stopt de instroom in de Wsw per 1 januari 2015. De nieuw op te richten Werkbedrijven zullen
verantwoordelijk worden voor de bemiddeling en begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. Zij zullen zich vooral gaan
richten op het zoveel mogelijk plaatsen van deze doelgroep bij reguliere werkgevers. Zij kunnen daartoe flankerende instrumenten
inzetten, zoals werkplekaanpassing, coaching en begeleiding. Gemeenten kunnen daarnaast beschut werkplekken aanbieden.
Het rijk garandeert overigens wel dat er landelijk 30.000 beschut werkplekken in stand blijven. Tegelijkertijd wordt er stevig gekort
op de beschikbare budgetten. De rol en omvang van de binnen de regio werkzame sociale werkvoorziening, De Zijl Bedrijven
(DZB), zal door de Participatiewet behoorlijk gaan veranderen. Momenteel wordt in het kader van de voorbereiding op de
invoering van de Participatiewet gekeken naar de toekomstige positie van DZB. Daarbij gaat het onder meer om de vraag welke
huidige taken behouden en misschien zelfs uitgebreid kunnen worden, maar ook welke eventuele nieuwe taken en activiteiten
in de toekomst door DZB opgepakt kunnen worden. In de aanloop naar de beoogde invoering van de Participatiewet zullen
wij de bestaande uitgangspunten in grote lijnen handhaven. DZB zal in 2014 doorgaan met het kritisch tegen het licht houden
van de bestaande activiteiten, het continu beoordelen van en inspelen op de marktsituatie en het verder optimaliseren van de
bedrijfsvoering.

Doelen

Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap helpen aan
een zo regulier mogelijke arbeidsplaats onder aangepaste omstandigheden.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1.  Ten opzichte van 2013 neemt de
wachtlijst Wsw in 2014 niet toe.

ja Aan het eind van het eerste kwartaal stonden 16 mensen op
de wachtlijst. Dit aantal is aan het eind van het tweede kwartaal
gedaald naar 8. De wachtlijst is daarna verder gekrompen.
Zeven mensen zijn van de wachtlijst ingestroomd in een Wsw-
dienstverband. Naar verwachting kunnen alle mensen die op
dit moment op de wachtlijst staan voor het eind van het jaar
worden geplaatst. Mede gezien het feit dat een substantieel
deel van de mensen op de wachtlijst slechts geschikt is voor
een parttime aanstelling zal de realisatie ultimo 2014 naar
verwachting uitkomen op 105,5 SE. Met de inwerkingtreding van
de Participatiewet per 2015 verdwijnt de wachtlijst.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1  Meer Wsw-ers op begeleid
werken of detacheringsplaats

ja doorlopend Ondanks de problematische situatie op de arbeidsmarkt
is de beweging van binnen naar buiten gecontinueerd. Dit
past ook binnen het beleid van het rijk om mensen met
een arbeidsbeperking zoveel mogelijk naar regulier werk te
begeleiden. Ten opzichte van mei 2014 is het percentage 'buiten'
geplaatste medewerkers aan het einde van het tweede kwartaal
licht gedaald naar 37,4%. De verwachting is dat het doel voor
2014 - 38% - zal worden gehaald. Om het verloop van 6% op te
vangen zijn echter veel plaatsingen nodig. De focus ligt derhalve
op groepsdetacheringen en samenwerking door middel van joint
ventures, die als ze eenmaal succes hebben, direct leiden tot een
stevige toename van het percentage.

1.2  Stageplaatsen mogelijk maken
voor wachtlijstkandidaten met WAO-,
WIA-, Wajong- of WWB-uitkering.

nee doorlopend Stageplekken worden ingezet om jongeren die net van school zijn
niet in een gat te laten vallen. Op dit moment zijn slechts enkele
stageplekken bezet.

1.3  Aangaan
samenwerkingsverbanden

nee doorlopend DZB kijkt continu naar de marktperspectieven van zijn
samenwerkingsverbanden en ruilt waar nodig onrendabele
activiteiten in voor veelbelovender activiteiten. Vooral op het
terrein van catering, beveiliging (ook fietsenstallingen) en ICT/
digitalisering liggen er kansen. In het kader van de Participatiewet
onderzoekt DZB samen met marktpartijen de mogelijkheden
voor het opzetten van een social firm. De samenwerking met de
andere twee regionale SW-bedrijven, de Maregroep en SWA,
wordt geïntensiveerd.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.4 Herstructurering en
herpositionering SW-bedrijf

ja nee De Participatiewet heeft gevolgen voor alle SW-bedrijven.
Recentelijk heeft DZB, mede op grond van de beleidskeuzes
die ten aanzien van de Participatiewet zijn gemaakt, zijn
visie geactualiseerd. De berekeningen uit het rapport van
onderzoeksbureau Radar zijn daarin verwerkt. De komende
maanden zal steeds meer duidelijkheid ontstaan over de positie
van DZB na 2014, inclusief de daarmee samenhangende kosten.

2C Vreemdelingenbeleid

Inleiding

De doelstelling van inburgering is bevordering van duurzame participatie, waarbij participatie wordt opgevat als actieve deelname
aan de samenleving en maatschappelijke betrokkenheid. Het leren van de taal staat hierbij voorop, altijd gecombineerd
met een activiteit gericht op werk of andere vormen van participatie. Er wordt altijd toegewerkt naar het behalen van een
inburgeringsexamen of staatsexamen. Voor vluchtelingen heeft de gemeente een huisvestingverplichting gekoppeld aan een
taakstelling.

Met de invoering van de gewijzigde Wet Inburgering per 1 januari 2013 is de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de
inburgeringsplichtige zelf komen te liggen. De inburgeringsplichtige moet zelf de deelname en financiering van de inburgering
regelen. De gemeenten zijn niet meer verplicht om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. Inburgeringstrajecten die al gestart
zijn lopen wel door en blijven onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De bekostiging van de doorloop van
trajecten vindt plaats via de reserveringsregeling van het Participatiebudget.

Doelen

Door middel van inburgering duurzame participatie bevorderen.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2014 worden de lopende
inburgeringstrajecten voortgezet
en binnen de wettelijke termijnen
afgerond.

nee De wettelijke richtlijnen met betrekking tot inburgeringstrajecten en
handhaving worden gevolgd.

2.  Vreemdelingen maatschappelijke
begeleiding en huisvesting bieden.

ja De taakstelling voor de huisvesting is verhoogd. Leiderdorp loopt
op schema, mede vanwege huisvesting van een groot gezin. Ook
voor 2015 wordt een hogere taakstelling verwacht.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1  Voortzetten en handhaven
lopende inburgeringstrajecten

ja nee In september 2014 zijn er 18 lopende inburgeringstrajecten en
worden 42 inburgeraars gehandhaafd. De laatste trajecten en
handhaving lopen door tot 2017.

1.2 Afbouw uitvoering inburgering. nee nee De dienstverlening op dit terrein wordt afgebouwd tot 2017.

2.1 Stichting VluchtelingenWerk ZHN
huisvesting en maatschappelijke
begeleiding van vluchtelingen laten
uitvoeren.

ja nee St. Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie voor het uitvoeren
van deze taken. De taakstelling is verhoogd, waardoor
Vluchtelingenwerk heeft aangegeven dit jaar uit te komen op een
tekort.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/
min.beleid

1.935 58 1.993 809 ± 41%

PROG 2B Wet
Soc.Werkvoorziening(Wsw)

235 0 235 300- √ -128%

PROG 2C Vreemdelingenbeleid 40 0 40 38 √ 95%

Saldo programma 2.211 58 2.269 548 24%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 2

92- 0 92- 62-

Saldo na bestemming 2.119 58 2.176 486 22%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 2A, toelichting:
We hebben een beschikking voor de gebundelde uitkering 2014 definitief ontvangen. Het budget voor 2014 € 4.652.863 is
gestegen met € 6.169 ten opzichte van de begroting 2014. Dit betekent een stijging van de de 10% regeling van € 617, gezien
het geringe bedrag is er voor gekozen om dit niet in de begroting 2014 op te nemen.
Inburgering: Voor de uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband Sociale dienst met de gemeente Leiden is eind
2013 een verplichitng opgenomen voor de afrekeing 2013 van € 60.000. Naar nu bekend is geworden is de afrekening
2013 € 90.000. In de december circulaire is een bedrag van € 30.000 gelabeld in de behoedszaamheidsreserve voor de
uitvoeringskosten inburgering. In de bijbehorende begrotingswijziging wordt nu voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan
de behoedszaamheidsreserve en beschikbaar te stellen voor de afrekening uitvoeringlasten 2013. Voor 2014 wordt een tekort
verwacht van € 60.000. Tussen de begroting en het afgesproken bedrag in de DVO zit € 29.000 ruimte, voorgesteld wordt nu
om € 31.000 ten laste van het algemene resultaat te brengen.

Programma 2B, toelichting:
Tot nu toe ziet u in bovenstaande tabel per saldo een inkomst staan van € 300.000. Dit betreft de inkomsten van het Rijk. De
uitgaven worden geboekt zodra de factuur van DZB wordt ontvangen.
Daarnaast hebben we voor de Wsw ook een beschikking ontvangen en we ontvangen een aanvullende subsidie Wsw € 5.162
op grond arbeidskosten 2014. Omdat dit zowel een stijging van lasten en baten tot gevolg heeft is er geen resultaat in de
exploitatie.

Programma 2C, toelichting:
De verwachting is dat de activiteiten binnen het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd.

Openstaande kredieten

Voor dit programma zijn er geen openstaande kredieten.

Moties en amendementen

Voor dit programma zijn er geen openstaande moties en/of amendementen.
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Programma 3 : Kunst, Cultuur en Sport
Subprogramma

3A Kunst en Cultuur Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

3B Sport Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

3A Kunst en Cultuur

Inleiding

Leiderdorp kent een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. Cultuur vindt voornamelijk zijn weg via de inspanningen van
actieve vrijwilligers en culturele organisaties. Via subsidiëring ondersteunen we diverse culturele organisaties. De gemeente
draagt zorg voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht, waarvan de bibliotheek de
voornaamste is. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om het voor Leiderdorpers mogelijk te maken aan cultuur
deel te nemen. De culturele organisaties ontmoeten elkaar via het Cultuurnetwerk, waardoor nieuwe initiatieven tot stand komen.

Via regionale samenwerking doen wij in 2014 voor het tweede jaar mee aan de nieuwe rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit,
waardoor wij scholen in samenwerking met culturele instellingen stimuleren om cultuureducatie onderdeel van het reguliere
onderwijsprogramma te maken.

Wij kennen in onze gemeente een bijzondere diversiteit aan beeldende kunst in de openbare ruimte. Nieuwe kunstwerken of
projecten dragen bij aan de binding van Leiderdorpers met hun omgeving. De Commissie Kunstzaken adviseert het college op het
gebied van kunst in de openbare ruimte.

Doelen

De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve
deelname van haar inwoners hieraan.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2014-2015 wordt cultuur op
diverse wijzen zichtbaar gemaakt

nee Via het digitale cultuurpunt en aandacht via het Leiderdorps
Weekblad en social media wordt cultuur onder de aandacht
gebracht.

2. In 2014-2015 komen culturele
organisaties regelmatig bij elkaar ter
bevordering van samenwerking

nee Organisaties nemen eigenstandig actief deel aan diverse
activiteiten en bijeenkomsten. In samenwerking met de gemeente
vindt er tweemaal per jaar een bijeenkomst plaats van het
Cultuurnetwerk.

3. Kunst in de openbare ruimte blijft
van hoge kwaliteit

ja Er is een overeenkomst aangegaan met De Kuntstwacht. Zij zijn
professionals op het gebied van kunstonderhoud en hebben een
onderhoudsplan voor kunst in de openbare ruimte gemaakt en
uitgevoerd.

4. Scholieren nemen deel aan
cultuureducatieve projecten

nee Ruim tweederde van de basisschoolleerlingen neemt deel aan de
projecten van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. De
Museumgroep Leiden werkt, samen met culturele partners en het
primair onderwijs, aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen
voor cultuureducatie.

5. Ter ondersteuning en stimulering
van culturele activiteiten blijft
mogelijkheid tot subsidiëring in stand

nee In 2014 ontvangen diverse culturele organisaties een subsidie ten
behoeve van hun activiteiten.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Uitvoeren communicatieplan
cultuur (digitale informatie)

nee nee De website blijft in ontwikkeling, waarbij het website bezoek
gemonitord wordt.

1.2 Onderzoek culturele infrastructuur nee nee Dit onderzoek wordt in het tweede half jaar van 2014 uitgevoerd.

1.3 Burgerpanel onderzoek cultuur ja ja Eind april, begin mei, heeft voor de tweede maal een
burgerpanelonderzoek over het culturele aanbod plaatsgevonden.

2.1 Doorontwikkeling cultuurnetwerk ja nee De eerste bijeenkomst van het Cultuurnetwerk vond plaats in
mei bij Fotoclub Daguerre. De tweede bijeenkomst vindt plaats in
november.

2.2 Uitmarkt ja ja St. Vrienden van het Oude Dorp heeft in september 2014 voor de
2e keer een Uitmarkt georganiseerd.

3.1 Jaarlijks onderhoud kunst in de
openbare ruimte

ja nee Kunstwacht is gestart met de uitvoering van het onderhoud van
de kunst in de openbare ruimte. Alle beelden zijn gereinigd en
kleine reparaties zijn uitgevoerd. Voor groter onderhoud volgt een
rapportage.

3.2 Jaarlijkse tentoonstelling in de
Heemtuin

ja nee Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert een tijdelijke
tentoonstelling, dit jaar met het thema Metamorfose.

3.3 Kunst of culturele projecten bij
infrastructurele veranderingen

ja nee Bij de BSW is een kunstwerk in de realisatiefase. Rondom de wijk
de Plantage wordt gewerkt aan een project in het kader van de
Limes. De opdracht tot het maken van een definitief ontwerp voor
een kunstwerk is gegeven, na een schetsontwerpprocedure. De
provincie heeft subsidie toegekend als cofinanciering in het project
Limes-De Plantage. Daarnaast is een tweetal subsidieaanvragen
bij fondsen ingediend.

3.4 De Commissie Kunstzaken
adviseert over kunst en culturele
projecten

ja nee De Commissie is betrokken bij de huidige projecten.

4.1 Cultuureducatieve projecten
voortzetten en stimuleren via de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

nee nee Via De Museumgroep doen de Leiderdorps scholen in het primaier
onderwijs mee met het regionale programma Cultuureducatie
met Kwaliteit. Ook het lokale Erfgoedspoor is opgenomen in dit
programma.

5.1 Cultuurdoelen als basis voor
subsidiëring

nee ja De cultuurdoelen zijn onderdeel van de subsidieverordening
en mede op basis van deze doelen worden en zijn
subsidieaanvragen beoordeeld.

5.2 Prestatieafspraken bibliotheek
i.h.k.v. nieuw stelsel 2015

ja nee Met de bibliotheek worden afspraken gemaakt ten aanzien
van de implicaties van de nieuwe wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen, en het effect op de subsidie 2015.



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp 27

3B Sport

Inleiding

Sporten en bewegen dragen bij aan het welzijn van mensen en versterken de sociale cohesie. Wij stimuleren daarom onze
inwoners te (gaan) sporten en bewegen. Voor alle sport- en beweegactiviteiten is ruimte nodig. Wij bieden die ruimte en zetten
die zo efficiënt mogelijk in. Tussen de grondgebonden verenigingen en gemeente bestaan (nu nog) veel van elkaar afwijkende
afspraken. Wij werken toe naar een systeem dat gelijkwaardiger en transparanter is. Het hoofddoel, zoals dat in de sportnota
Sporten & Bewegen 2013-2017 is vastgelegd, is dat verenigingen zelfstandig functioneren.

Doelen

Sport- en beweegaanbieders kunnen zelfstandig functioneren. De buitensportaccommodaties worden verzelfstandigd.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Wij stimuleren burgers te gaan
sporten en bewegen: in 2017 bedraagt
het percentage sportparticipatie ten
minste 40%

nee Sportfondsen Leiderdorp voert het sportstimuleringsbeleid uit.
Het stimuleert sporten en bewegen en ondersteunt clubs en
verenigingen.

2.  In 2017 wordt een kostendekkend
tarief in rekening gebracht voor de
huur van de sportvelden

ja De gesprekken met verenigingen hebben even stilgelegen
(in verband met de controlversieelverklaring van de sport
gedurende de coalitie-onderhandelingen en de zomervakantie).
De gesprekken worden weer opgepakt. Eerdere gesprekken
waren constructief en verliepen in goede sfeer.

3. In 2017 is het beheer en
onderhoud van de sportvelden van de
Bloemerdverenigingen op afstand van
de gemeente gezet

nee Dit maakt onderdeel uit van de gesprekken die we met de
verenigingen voeren.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Wij kennen Sportfondsen
Leiderdorp een bijdrage toe voor
bewegwijzering en uitvoering van
sportstimuleringstaken

nee ja Wij hebben Sportfondsen Leiderdorp een bijdrage toegekend voor
het uitvoeren van de sportstimuleringstaken.

1.2 Wij creëren subsidiemogelijkheden
voor sport- en beweegactiviteiten

nee nee Het invoeren van een regeling voor sportsubsidies is
gedurende de coalitievorming on-hold gezet (vanwege de
controversieelverklaring van sport). Met het maatschappelijk
middenveld gaan wij in gesprek over of zij uit de voeten kan met
de Regeling.

2.1 Wij geven uitvoering aan het
opgestelde stappenplan over hoe te
komen tot een kostendekkende huur
in 2017

ja nee Het stappenplan is nog niet geformuleerd. Zodra het gereed
is, geven we er - in goed overleg met de sportverenigingen -
uitvoering aan; hoe groeien zij toe naar een kostendekkende huur.

3.1 Wij initiëren een gesprek met
Sportfondsen Nederland en/of
Stichting Sportaccommodatie
Alecto (SSA) om mogelijkheden
te onderzoeken om het beheer en
onderhoud van velden in de Bloemerd
bij SFL of SSA onder te brengen
(indien RCL en Velocitas dat niet zelf
willen organiseren)

nee nee Wij focussen nu met name op het toewerken naar een
kostendekkend tarief. Een volgende stap is het op afstand zetten
van het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben
SSA niet benaderd voor een overleg.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 3A Kunst en Cultuur 1.144 9 1.153 1.014 √ 88%

PROG 3B Sport 1.437 27 1.463 892 √ 61%

Saldo programma 2.581 36 2.616 1.906 73%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 3

46 36- 10 7

Saldo na bestemming 2.627 0 2.627 1.913 73%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 3A, toelichting:
De taakstelling van € 100.000 voor beheer accommodaties voor 2014 kan gerealiseerd worden doordat er op het
buitenonderhoud van de onderwijsgebouwen een voordeel wordt behaald. Zie ook programma 1F. Achtergrond van deze
taakstelling was om het beheer accommodaties (gemeentelijk vastgoed) bedrijfsmatiger te gaan aanpakken.

Programma 3B, toelichting:
De exploitatiebijdrage van sportfondsen wordt jaarlijks geindexeerd. Omdat de kosten van deze extra indexering al een aantal
jaar niet zijn begroot is er nu sprake van een tekort.
Combinatiefunctie: In de Algemene Uitkering is voor 2014 € 48.000 beschikbaar gesteld voor de combinatiefunctie (sport). In
de begroting 2014 is ook €60.000 beschikbaar gesteld voor een sportcoach. Voor € 60.000 is een beschikking afgegeven aan
de basisscholen in 2014, In 2014 is nog geen bestemming voor de € 48.000 en deze kan eenmalig vrijvallen in 2014.

Openstaande kredieten

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

3 Kunst, Cultuur en Sport

7210709 Bereg. install 2013 7 0 0 7

7210842 Inventaris sportfondsen 6 0 0 6 sportfondsen komt eind dit
jaar met een aanvraag voor te
vervangen inventaris

Totaal 3 Kunst, Cultuur en Sport 14 0 0 14

Moties en amendementen

M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Vaststellen subsidieplafonds
2015 in begrotingsraad 2014

18-3-2013 Nee Wordt uitgevoerd. Begrotingsraad
vindt plaats op 7 november.
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Programma 4 : Beheer openbare ruimte
Subprogramma

4A Verkeer en vervoer Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld √ √

4B Water Doelen √ ± Activiteiten √ √ Geld √ √

4C Groen beleid en regio Doelen √ √ Activiteiten √ ± Geld √ √

4D Openbaar groen Doelen √ ± Activiteiten ± ± Geld √ √

4E Speelplaatsen Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

4F Riolering Doelen ± ± Activiteiten ± ± Geld √ √

4G Reiniging Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

4A Verkeer en vervoer

Inleiding

Wij willen Leiderdorp een prettige, aangename en veilige gemeente laten zijn. Hiertoe willen wij de bereikbaarheid van de
belangrijkste bestemmingen verbeteren. Ook willen wij de veiligheid en leefbaarheid van de woonstraten verbeteren door te
sturen op de verkeerstromen door inrichting van de openbare ruimte.

Doelen

Het realiseren van een beter bereikbaar,veiliger en leefbaarder Leiderdorp door het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag van alle
modaliteiten.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het doen van ingrepen in
de openbare ruimte om de
bereikbaarheid van de belangrijkste
bestemmingen in Leiderdorp te
verbeteren.

nee In 2014 wordt ingezet op onder andere het IVVP en LAB071. De
resultaten daarvan zullen de komende jaren zichtbaar zijn.

2. Het stimuleren van alternatieve
modaliteiten en het weren van
ongewenst verkeer om de
luchtverontreiniging en geluidsoverlast
in de kern Leiderdorp reduceren.

nee Ingezet is en wordt op HOV en het laten vaststellen van een
fietsbeleidsplan later dit jaar.

3. Door verkeerseducatie en
weginrichting de veiligheid voor alle
weggebruikers verhogen.

ja (doorlopend) Vanuit het IVVP wordt ingezet op het realiseren van schoolzones
met daarbij het geven van verkeerseducatie. Het programma
Permanente verkeerseducatie wordt jaarlijks uitgebreid met meer
activiteiten voor meerdere doelgroepen.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Vernieuwen van de VRI's in
Leiderdorp.

ja nee Het definitief ontwerp en bestek zijn gereed. Uitvoering vindt in
2015 plaats.

1.2 Functioneel wijzigen van het
Engelendaal (conflictvrije kruisingen).

ja nee Het definitief ontwerp en bestek zijn gereed. Uitvoering vindt in
2015 plaats.

1.3 Herinrichting Splinterlaan. nee nee De voorbereidingen zijn gestart, de start vindt plaats na oktober
(integraal aanbesteed met Vronkenlaan, Poelgeest en Laan van
Ouderzorg)

1.4 Herinrichting Voorhoflaan. ja nee De uitvoering van de maatregelen Voorhoflaan en Acacialaan/
Ericalaan/Hoogmadeseweg zijn gekoppeld aan andere projecten.
De Voorhoflaan zal pas worden opgepakt na afronding van het
Engelendaal. Derhalve zal dit na 2015 plaatsvinden.

2.1 Planvorming en afspraken met
Provincie omtrent komst R-net (HOV).

ja nee Het rapport is gereed. Mogelijk versnelde komst R-net op corridor
Leiden-Leiderdorp. De corridor wordt meegenomen in LAB071
proces en bespreking met provincie vindt in oktober plaats.

2.2 Uitvoering geven aan het Actieplan
Geluid.

nee nee Dit wordt meegenomen in het IVVP Engelendaal alsook bij
regulier groot onderhoud door GWe.

2.3 Participatie in LAB071. nee nee Dit proces zal het gehele jaar duren. Leiderdorp neemt actief deel.
De kansrijke oplossingen (Aggloring en No Regret maatregelen)
worden gevalideerd en verder uitgewerkt; ook wordt een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

2.4 Opstellen van fietsbeleid en beleid
omtrent electrische voertuigen.

ja nee Het fietsbeleid is gereed en ter besluitvorming aan de raad
aangeboden. Het convenant ten aanzien van electrische
voertuigen heeft vertraging opgelopen.

2.5 Aanpassing Acacialaan, Ericalaan,
Hoogmadeseweg.

nee nee De werkzaamheden Ericalaan/Acacialaan/Hoogmadeseweg zijn
afgestemd op de werkzaamheden rond de Rijksweg. Deze zullen
pas volgend jaar afgerond zijn, derhalve vindt de uitvoering ook
pas in 2015 plaats.

2.6 Herinrichting Vronkenlaan,
Van Poelgeestlaan en Laan van
Oudenzorg.

ja nee De uitvoering vindt plaats en wordt nog dit jaar afgerond.

3.1 Inrichting schoolzones. ja nee De inventarisatie is afgerond. De uitvoering van vier
schoollocaties vindt dit jaar plaats.

3.2 Educatie aan kwetsbare
verkeersdeelnemers.

ja nee Dit is een doorlopend proces. De scootmobieldag heeft
in juni plaatsgevonden. De drive experience heeft in
september plaatsgevonden. In november zal de BROEMdag
plaatsvinden. Binnen het programma blijft worden gezocht
naar meer educatiemogelijkheden en -evenementen alsook
subsidiemogelijkheden.

3.3 Verkeerseducatie op scholen. nee nee Dit is een doorlopend proces.

3.4 Opzetten van Duurzaam Veilig
projecten en maatregelen (maatwerk
in de wijken).

nee nee Dit is een doorlopend proces.
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4B Water

Inleiding

Water is een verbindend element om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken te versterken. Om een aangenaam
woon- en leefklimaat voor mens en dier te behouden is een goede waterkwaliteit van belang en worden ruimtelijke ontwikkelingen
aangegrepen om het watersysteem te verbeteren. Het water(structuur)plan vormt hierin de leidraad.

Voor de samenwerking in de afvalwaterketen wordt verwezen naar hoofdstuk 4F riolering.

Doelen

Handhaven van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in samenwerking met het Hoogheemraadschap en regionale
partners.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2016 voldoet de waterkwaliteit
nog steeds aan het landelijk
gemiddelde voor een binnenstedelijk
gebied.

nee Door het uitvoeren van de maatregelen in 2014 is de verwachting
dat de waterkwaliteit nog steeds aan het landelijk gemiddelde
voldoet. De uitvoering van de maatregelen start in 2014, met een
uitloop (in de uitvoering) naar 2015.

2. In 2025 is de waterstructuur een
samenhangend geheel dat zorgt voor
een goede ontwatering en afwatering
van het eigen hemel- en kwelwater.

ja Met de uitvoering van de maatregelen is de verwachting dat we
de planning halen om het doel te bereiken. Ten aanzien van het
hydraulisch onderzoek zijn we afhankelijk van de planning van het
Hoogheemraadschap. Nadat we de benodigde gegevens hebben
ontvangen, dan zal er een doorrekening plaatsvinden waaruit
blijkt waar eventuele knelpunten in het watersysteem zitten. De
verwachting is dat medio 2015 de nodige maatregelen kunnen
worden bepaald en deze vervolgens conform planning kunnen
worden uitgevoerd.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Baggeren en afhandelen van
restpunten primair water wijk
Leyhof en overdracht naar het
Hoogheemraadschap van Rijnland.

nee nee Besteksvoorbereiding en afstemming met Hoogheemraadschap.
Uitvoering werkzaamheden 4e kwartaal 2014, de overdracht 1e
kwartaal 2015.

1.2 Uitvoeren van
baggerwerkzaamheden conform het in
2013 opgestelde baggerbeheerplan.

nee nee Besteksvoorbereiding, uitvoering 4e kwartaal 2014 (gelijktijdig met
1.1).

1.3 Uitvoeren van
oeververdedigingswerkzaamheden
conform het in 2013 opgestelde
oeververdedigingsplan.

ja nee We zijn inmiddels gestart met de voorbereiding van het
oeververdedigingsplan Buitenhofvijver.

1.4 Onderzoek doen naar de
mogelijkheden voor officiële
zwemlocatie in het oppervlakte water.

ja nee De potentiële zwemwaterlocaties worden onderzocht op
haalbaarheid. Onder deze locaties vallen de Buitenhofvijver en het
Weteringpark. Het Hoogheemraadschap wordt hierbij betrokken.
Met hen worden nadere afspraken gemaakt.

2.1 Het uitvoeren van maatregelen
naar aanleiding van onderzoek
wateroverlast Zijlkwartier.

nee nee De aanbestedingsprocedure is gaande. Na deze procedure kan er
met de uitvoering worden gestart.

2.2 Hydraulisch onderzoek uitvoeren
naar het functioneren van het
watersysteem bij extreme situaties.

nee nee Laatste inspectie data komt nog binnen (duikers). Daarna in
overleg met Het Hoogheemraadschap van Rijnland (uitvoerende
partij) de planning opstellen.

2.3 Berging Rekening Courant
opzetten in overleg met het
Hoogheemraadschap van Rijnland.

nee nee Dit staat gepland voor de 2e helft van 2014.



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp32

4C Groenbeleid en regio

Inleiding

Wij willen het groene karakter van de polders rond Leiderdorp behouden en toegankelijk maken voor de inwoners/recreanten uit
het stedelijk gebied. Dat doen wij in samenwerking met overheden, eigenaren en agrarische natuurverenigingen.

Doelen

Een toegankelijk en groen poldergebied rond Leiderdorp

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2016 is meer natuur- en
extensieve recreatie gecreëerd
naast de agrarische functie van het
poldergebied ten opzichte van 2012.

nee De herinrichting van de Polder Achthoven wordt (verder)
uitgewerkt in een ontwerp. Hierdoor wordt meer natuur en meer
mogelijkheden voor extensieve recreatie gerealiseerd.

2. In 2016 is de informatie over
de waarden van het poldergebied
verbeterd ten opzichte van 2012 en
daarmee de bekendheid over het
gebied.

nee Bij de herinrichting van de Polder Achthoven worden
informatiepanelen geplaatst, met informatie over de waarden
van de polder. Hiermee neemt de informatiewaarde in het
poldergebied toe.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het beheer van de Boterhuispolder
integraal en duurzaam regelen.

nee nee Gesprekken met een natuurbeherende partij voor een mogelijke
beheerovereenkomst zijn gestart.

1.2 De polder Achthoven toegankelijk
maken voor de recreant en
wateropgave in de polder realiseren.

ja nee De benodigde grondaankopen zijn gedaan. Het voetpad komt
over de Ruigekade te lopen en het fietspad over de aangekochte
grond. Het plan wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. Start uitvoering staat gepland voor medio 2015.

1.3 De Stad-landverbindingen naar het
poldergebied versterken.

nee nee De analyse van de fietsroutes is afgerond. Het subsidietraject
wordt opgestart.

2.1 A4-informatiecentrum omvormen
tot een Groene Hart centrum.

ja nee De 1e werkbijeenkomst heeft in mei plaatsgevonden. De
opgehaalde informatie is verwerkt tot een conceptboek. Begin
oktober is er een terugkoppelbijeenkomst.

2.2 De informatie over o.a. natuur,
cultuur en archeologie wordt digitaal
ontsloten en wordt weergegeven op
informatiepanelen in het poldergebied.

nee nee Dit wordt meegenomen bij de herinrichting van de Polder
Achthoven.
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4D Openbaar Groen

Inleiding

Wij willen het groene karakter van Leiderdorp behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar
een diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting.
De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s water, leefbaarheid, woonkwaliteit, ruimtelijke
ontwikkeling, sport en wijkgericht werken.

Doelen

Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2015 is 80% van het openbaar
groen duurzaam en waar mogelijk
onderhoudsarm.

nee Momenteel is 25% onderhoudsarm of duurzaam ingericht.

2 Het bomenbestand van Leiderdorp
is gezond en veilig.

nee 4/5e deel van het Leiderdorpse bomenbestand is in 2014 reeds
gesnoeid. De gezondheid wordt gemonitord via de VTA methode.

3. In 2018 is de GEHS gerealiseerd
en hebben de ecosystemen in
de kerngebieden van Leiderdorp
voldoende biodiversiteit.

ja Natuurmeetnet wordt niet opgezet, vanwege de bezuinigingen.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Intensief groen, waar mogelijk,
omvormen naar extensief groen.

nee nee Planning wordt samengevoegd met Speelruimteplan.
Planvoorbereiding 3e kwartaal start met uitvoering en start
uitvoering 4e kwartaal 2014.

1.2 Bescherming hoofdgroenstructuur
ook via ruimtelijk beleid regelen.

nee nee Dit wordt in de Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen.

2.1 Achterstallig boomonderhoud
versneld uitvoeren.

nee nee Afronding vind plaats in het 3e en 4e kwartaal van 2014 met een
doorloop naar het 1e kwartaal 2015 (winterseizoen). Hierna wordt
het snoeiregime omgezet naar regulieronderhoud.

2.2 Dunningen op een planmatige
wijze doorvoeren in bosplantsoenen /
parken in de gemeente.

nee nee In de Bloemerd wordt in 2014 gestart met de 2e ronde (1e duurde
5 jaar), start 4e kwartaal 2014. Overige bosplantsoenen planmatig
doorvoeren start 4e kwartaal.

2.3 Potentieel waardevolle bomen
invoeren.

nee nee De criteria moeten beleidsmatig worden aangescherpt, alvorens
er overgegaan kan worden tot invoer. Verwachting is 4e kwartaal
2014.

2.4 Protocol voor ziekten- en
plaagbestrijding opstellen.

nee nee Het protocol wordt in het 4e kwartaal ter vaststelling aangeboden.
Deze omvat zaken als hoe te handelen bij een specifieke ziekte
en/of plaag en wat de financiële risico’s/consequenties zijn voor
Leiderdorp.

3.1 Natuurmeetnet invoeren en
gedragscode voor beheer en
ruimtelijke ontwikkelingen opstellen

ja nee Natuurmeetnet wordt niet opgezet, vanwege de bezuinigingen

3.2 Natuurvriendelijke oevers waar
mogelijk versterken met Bloemrijke
bermen.

nee nee De planning van de GEHS is in deze nagenoeg afgerond. Deze
versterking betreft reeds gerealiseerde natuurvriendelijke oevers
zonder bloemrijke berm (veelal gazon). Een ander deel bestaat
uit nog te realiseren natuurvriendelijke oevers vanuit technische
noodzaak (vervanging) van bestaande beschoeiingen.
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4E Speelvoorzieningen

Inleiding

Speel- en ontmoetingsplaatsen dragen ertoe bij dat kinderen, jeugd en jongeren elkaar in een informele sfeer ontmoeten.
Dit bevordert lichamelijke en sociale vaardigheden, het (samen)spel en de creativiteit. Leiderdorp kent diverse soorten
speelvoorzieningen, zoals speelplaatsen, trapvelden, sportkooien (voetbal, basket) , skatebaan en jongerenontmoetingsplekken.
Speelplaatsen moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Doelen

Via het bieden van speel- en ontmoetingsplaatsen voor jongere kinderen en jeugdigen dragen wij bij aan de ontwikkeling van
sociale vaardigheden, sociale contacten en creativiteit.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Ieder kind in Leiderdorp kan op
‘eigen wijze’ veilig buiten spelen in de
wijk waar hij of zij woont.

nee Dit is onderdeel van het Speelruimteplan 2013 - 2022 vastgesteld.

2. Alle openbare speelvoorzieningen
zijn heel en veilig.

nee Dit is een continu proces. Op basis van de jaarlijkse inspecties
houden we de speelvoorzieningen heel en veilig.

3. Speelvoorzieningen zijn in
2022 onderhoudsvriendelijker en
duurzamer*.

nee De acties uit het Speelruimteplan worden momenteel voorbereid.

* Voorheen ontbrak speelruimtebeleid als basis voor het realiseren van onderhoudsvriendelijke en duurzame speelvoorzieningen. In
september 2013 heeft de gemeenteraad het speelruimteplan 2013-2022 dat hier invulling aan geeft vastgesteld.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Verbeteren van centrale
speelplaatsen.

nee nee Continu proces, ingezet vanuit speelruimteplan.

1.2 Drie nieuwe speelruimten
inrichten.

nee nee In voorbereiding, alle maatregelen van 2013 en 2014 worden eind
2014 en 2015 tezamen uitgevoerd.

1.3 Speelplaatsen omvomen naar
informeel.

nee nee In voorbereiding, alle maatregelen van 2013 en 2014 worden eind
2014 en 2015 tezamen uitgevoerd.

2.1 (twee)jaarlijkse hoofdinspectie
op veiligheid. Drie functionele
controlerondes.

nee nee hoofdinspectie is begin 2014 uitgevoerd. Controlerondes zijn op
schema.

3.1 Speelplaatsen renoveren met
duurzame en onderhoudsvriendelijke
materialen.

nee nee Zie aanbevelingen Speelrumteplan 2013 - 2022.
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4F Riolering

Inleiding

Riolering is een cruciaal middel om zorg te dragen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne voor de mens. Ook het bergen,
afvoeren en verwerken van afvalwater draagt bij aan een goede flora en fauna in de lokale watersystemen. Het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) vormt hierbij de leidraad.

Doelen

Doelmatige inzameling en transport of verwerking van het afvalwater/hemelwater en doelmatige invulling geven aan de
grondwaterzorgplicht

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het borgen van de kwaliteit, het
verminderen van de kwetsbaarheid en
het verlagen van de maatschappelijke
kosten op het gebied van beheer en
onderhoud en investeringen.

nee Voor het borgen van kwaliteit is inzicht in kwaliteit via inspecties
nodig. Voor de periode 2013-2018 is een inspectieplanning
gemaakt. Hierin is voorrang gegeven aan de oudste riolen,
de riolen die de grootste kans op defecten hebben en de
voorgenomen vervangingsplanning in het GRP. Met deze
inspectiegegevens kunnen de juiste investeringsbeslissingen
genomen en wordt de kwaliteit en het functioneren geborgd.
Uit de inspecties tot 10 jaar geleden zijn de slechtste riolen
opgenomen in een reparatie- en vervangingsplanning. Bij het
maken van deze planning is niet gestuurd op de gebruikelijke
beeldkwaliteit, maar gestuurd op behoud van functie. Hiermee
worden dus alleen maatregelen getroffen als het echt nodig is
en wordt kapitaalvernietiging door te vroegtijdige vervanging
voorkomen.

2. Op middellange termijn is de
afvoercapaciteit voldoende om
wateroverlast zoveel mogelijk te
voorkomen.

nee In 2014 is een herinventarisatie van de overstorten uitgevoerd
en is de vlakkenkaart met verharde oppervlakken die op de
riolering lozen gecontroleerd. Tevens zijn de laatste wijzigingen
in het rioolstelsel verwerkt in de beheerkaart. Deze wijzigingen
zijn allen verwerkt in het rekenmodel voor de riolering, waarmee
het functioneren/de capaciteit kan worden berekend. Naast het
beheersen van vervuiling via aanpassingen aan overstorten
kunnen maatregelen worden voorgesteld om enkele (theoretische)
capaciteitsproblemen voor te zijn. Prognose is dat het stelsel op
de middellange termijn voldoende capaciteit heeft. De gemeente
gaat met ingang van 2015 waterstanden meten in de riolering,
waarmee het theoretisch functioneren kan worden getoetst
aan de werkelijkheid. Hiermee wordt voorkomen dat verkeerde
investeringsbeslissingen worden genomen.

3. In 2014 is er inzicht in het
grondwaterregime en worden de
klachten structureel gemonitord en
afgehandeld.

nee In 2014 is een meetnet met peilbuizen ingericht; dit zijn over de
gemeente verspreide meetlocaties, waar grondwaterstanden
worden gemeten. De meetperiode is te kort om in 2014 al
voldoende inzicht in het grondwaterregime te hebben. Wel zal
via dit meetnet vrij snel inzicht mogelijk zijn in de effectiviteit van
de voorgenomen maatregelen in het Zijlkwartier, maar ook dit is
slechts een indicatie gezien de korte meetperiode.
De burger kan wel bij de gemeente terecht voor al haar vragen en
meldingen omtrent grondwater. De intake en registratie van deze
meldingen is echter nog niet volgens plan gestructureerd.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het uitvoeren van reiniging en
inspecties.

nee ja In 2014 was voorgenomen 25,9 km te inspecteren; dit omvatte
ook de vertraagde inspecties van 2013. In werkelijkheid is bijna
42 km geïnspecteerd. Door een scherpe inschrijving is in 2014
ook een deel van de in 2015 (15,5km) voorgenomen inspecties
uitgevoerd. Dit was ook nodig, gezien het verhoudingsgewijs
groot deel van het areaal waarvan de inspecties niet meer
representatief genoeg waren.

1.2 Het uitvoeren van
maatregelenplan riolering.

nee nee De in het vGRP opgenomen maatregelenplanning was nog
gebaseerd op beeldkwaliteit. Veel voorgenomen vervangingen
bleken niet noodzakelijk. De maatregelenplanning is hierop
bijgesteld. Voorgenomen uitgaven zullen nu tegen het licht worden
gehouden tijdens het opstellen van het nieuwe IBOR-pla, wat leidt
tot de integrale uitvoeringsplanning 2015-2018.

1.3 Samenwerken Afvalwaterketen
Rijnland en gemeenten cluster
Leidse Regio (en evt. derden, zoals
waterleidingbedrijven, provincie, Rijk
etc.)

ja nee In de Leidse Regio spelen nu een aantal zaken, die we gezamelijk
met elkaar en derden aan het opstellen zijn of voornemens zijn op
te stellen, waaronder:
- Opstellen van het een gezamelijk vGRP (afronding begin 2015).
- Opstellen 'Overeenkomst Samenwerking Rekenen in de
Afvalwaterketen tussen gemeenten binnen het cluster Leidse
Regio' (nog laten vaststellen).
- Basis meetplan (opgesteld, moet nader worden uitgewerkt).
- OAS (Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie) momenteel wordt
er gerekend aan de samenhang tussen het afvalwatersysteem
(RWZI’s, riolering en overstorten) en het oppervlaktewatersysteem
en dat wordt in beeld gebracht. Dient als input voor het vGRP.
- BRP (Basis Rioleringsplan) momenteel wordt dit in gezamelijk
met de OAS opgesteld. In dit plan wordt inzicht gegeven in
het functioneren van het rioolstelsel en waar aanpassingen en
onderhoud nodig zijn. Dient als input voor het vGRP.
- Analyse benchmark (regionale benchmark wordt geanalyseerd
en de resultaten worden meegenomen in de onderdelen vGRP,
BRP en OAS.)
- Rioolverordening (afronding 1e kwartaal 2015)
- grondwaternota (regionaal opgestart, vaststellen in 2015)
- De overeenkomst voor het gezamenlijk rekenen binnen de
Leidse Regio is inmiddels ondertekend; De OAS bleek te
omvangrijk om gereed te zijn voor het vGRP. Het BRP geeft wel
eerste handvatten, maar de studie wordt vervolgd; gereed in 2015

2.1 Het aanpassen van rioolbuizen,
overstorten en een duiker.

nee nee Deze maatregelen zijn vooralsnog aangehouden, vanwege de
actualisatie van het model. Na een herberekening vindt mogelijk
bijstelling van deze maatregelen plaats. Het resultaat wordt
verwerkt in het nieuwe vGRP. Een groot deel van de overstorten
zal dit jaar en in 2015 wel nog conform GRP worden aangepast
(flexibel gemaakt om instroom van oppervlaktewater en daardoor
hoge pompkosten te voorkomen).

2.2. Het uitvoeren van
maatregelenplan riolering.

nee nee zie 2.1

3.1 Het implementeren van het
afkoppelplan.

ja nee De implementatie van het afkoppelplan loopt parallel aan het
vervangingsplan en dus getemporiseerd. Uitzondering hierin is
het Zijlkwartier waar, vanwege de gekozen oplossing voor het
bestrijden van wateroverlast, versneld kan worden afgekoppeld.
De bestaande riolering wordt er niet vervangen; deze is nog
voldoende functioneel.

Volgens modelberekeningen in het BRP zou plaatselijk
afgekoppeld moeten worden, dit wordt nader geverifieerd in de
praktijk. Uitsluitsel volgt na metingen (zie doel 2).
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

3.2 Het implementeren van het
grondwatermeetplan.

nee nee De implementatie is afgerond voor wat betreft het inrichten van
het meetnet. De implementatie is pas echt afgerond als ook
daadwerkelijk na een relevante meetperiode de meetresultaten
worden geanalyseerd (scope grondwatermeetplan) en inzicht is
verkregen in het grondwaterregime.

4G Reiniging

Inleiding

De Reiniging verzorgt in eigen beheer de inzameling en het ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere
huishoudens. Dit gebeurt huis-aan-huis (de vuilnisauto), op wijkniveau (de milieucorners) en op gemeentelijk niveau (de
milieustraat).

Het is van belang voor de Leiderdorpse burger dat deze inzameling op een zo’n goed mogelijke milieuhygiënische,
kostenefficiënte en servicegericht manier plaatsvindt.

Doelen

Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van
afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het organiseren van de inzameling
op een zo’n goed mogelijke
milieuhygiënische, kostenefficiënte
en servicegerichte manier door
ontwikkelingen in de afvalbranche
goed te volgen en deze zo nodig te
implementeren in de bedrijfsvoering.

nee continue proces

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het ondergronds brengen van de
containers voor huishoudelijk afval bij
de hoogbouw.

nee nee Op schema

1.2 Het voorbereiden van het
ondergronds brengen van alle
milieucorners in Leiderdorp (glas,
papier en kunststof).

nee nee gepland voor 4de kwartaal

1.3 Bovengrondse milieucorners
die zich in herinrichtingsgebieden
bevinden, worden tijdens de
herinrichting al ondergronds gebracht.

nee nee Nog geen planning
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget wijziging Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 4A Verkeer en vervoer 3.627 46 3.673 1.837 √ 50%

PROG 4B Water 336 159 495 154 √ 31%

PROG 4C Groen beleid en regio 100 10 110 101 √ 91%

PROG 4D Openbaar groen 1.884 159- 1.725 1.567 √ 91%

PROG 4E Speelvoorzieningen 67 73 140 30 √ 21%

PROG 4F Riolering 201- 164- 364- 216- √ 59%

PROG 4G Reiniging 85 472- 387- 1.336- √ 346%

Saldo programma 5.899 507- 5.393 2.137 40%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 4

23 434 457 336

Saldo na bestemming 5.922 72- 5.850 2.473 42%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 4A, toelichting:
Het budget is voldoende, eventuele onderschrijdingen op onderhoud wegen worden conform het raadsbesluit over IBOR bij de
jaarrekening gestort in de reserve IBOR.

Programma 4B, toelichting:
Het budget is voldoende. Via een begrotingswijziging wordt voorgesteld om € 40.000 van het restant bedrag van Waterplan
mee te nemen naar 2015 voor de dekking van een deel van de kosten voor aanpassingen Buitenhofvijver.

Programma 4C, toelichting:
Het budget is voldoende.

Programma 4D, toelichting:
Vanwege het gebrek aan vorst deze winter is het onderhoud aan groen niet gestopt. In combinatie met extreem groeizaam
weer (warm en voldoende vocht) heeft dit geleid tot hogere reguliere onderhoudskosten dan andere jaren. Deze kosten komen
voort uit onkruidbestrijding en snoei in de plantsoenen en een hogere druk vanuit ongedierte (o.a. luis) bestrijding. Hierdoor
wordt een overschrijding op groen verwacht, deze wordt binnen de exploitatie in IBOR opgelost door gelden over te boeken
vanuit de andere subprogramma's. Daarnaast vindt er nog een neutraal technische correctie plaats binnen IBOR

Programma 4E toelichting:
Het budget is voldoende.

Programma 4F toelichting:
Budget is voldoende.

Programma 4G toelichting:
De economische levensduur van de twee zijlader huisvuilauto’s en achterlader waren verstreken en zijn dit jaar vervangen.
De aanschafwaarde van de zijladers waren echter € 41.000 en de achterlader € 15900 hoger dan waar in eerdere prognoses
rekening mee gehouden was. Hiervoor zijn de kredieten met bovenstaand bedrag verhoogd. Vanaf 2015 leidt dit tot een extra
kapitaalslast van in totaal €15.632. De kapitaalslast wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve reiniging.
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Openstaande kredieten

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

4 Beheer openbare ruimte

7230481 Houten bruggen 2010 135 170 0 -35 2e fase vervanging houten
bruggen, afrekening volgt nog

7230482 Houten bruggen 2011 135 31 28 76

7230483 Houten bruggen 2012 113 87 9 17

7230548 Houten bruggen 2013 135 0 0 135 2e fase vervanging houten
bruggen, afrekening volgt nog

7230551 Wachtpl.boten met in 125 0 0 125

7230556 Houten bruggen 2013 (KN2012) 80 0 0 80 2e fase vervanging houten
bruggen, afrekening volgt nog

7230552 Hoek Vronkenlaan 100 49 3 48

7210443 Gladheidbestrijding sneeuwploeg
2010

13 0 0 13

7210490 VRI's Totaal 1.759 0 0 1.759 wordt in GIG verantwoord

7210491 VRA's Totaal 1.180 0 0 1.180 wordt in GIG verantwoord

7210844 IVVP Engelendaal 649 121 174 354 wordt in GIG verantwoord

7210845 IVVP Zijlkwartier 382 30 175 177 wordt in GIG verantwoord

7210846 IVVP Quickwins 369 7 6 356 wordt in GIG verantwoord

7210847 IVVP Management 156 17 6 132 wordt in GIG verantwoord

7210669 Hekwerken 2011 20 0 10 10

7210670 Hekwerken 2012 20 0 10 10

7210671 Hekwerken 2013 20 0 1 19 Restant wordt in 2015 gebruikt
voor Voetbalkooi Van der
Marckstraat

7210784 Houtversnipperaar 16 0 0 16

7210798 Van Oude Rijn tot Kaag 0 21 742 -763 wordt in GIG verantwoord

7210785 Minitractor kinderboerderij 6 0 0 6

7210470 Reiniging wijkcont 150 0 0 150

7210715 Ondg. wijk.cont 2012 1.000 393 417 190

7210716 Ondg. wijk.cont 2013 1.200 0 793 407

7210664 Riolering 2014 5.174 0 134 5.041

7210726 Riool 2014 ondz 5jr 60 0 47 13

7210727 Riool 2014 gem rev8j 77 0 0 77

7210728 Riool 2014 M/E 15jr 43 0 0 43

7210861 Wateroverlast Zijlkwartier 958 0 7 951

7210741 Olietanks 2012 14 0 0 14

7210742 Smeerbrug 2013 22 0 0 22

7210744 Geesink achterlader 166 0 0 166 Prijs valt hoger uit dan het
geraamde bedrag. Wordt
gecorrigeerd in de afschrijving.

7210745 Nissan Pick-Up 2013 45 0 32 13



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp40

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

7210746 VW dubbelcab 2014 42 0 0 42

7210747 VW dubbelcab 2014 42 0 0 42

7210748 VW enkelcabine 2014 42 0 0 42

7210749 translift 1 200 0 0 200 Prijs gaat hoger uitvallen dan
geraamd (ca. 50.000). Wordt
gecorrigeerd in de afschrijving.

7210750 Translift 2 200 0 0 200 Prijs gaat hoger uitvallen dan
geraamd (ca. 50.000). Wordt
gecorrigeerd in de afschrijving.

7210751 VW enkelcabine 2014 40 0 0 40

7210752 VW enkelcabine 2014 40 0 0 40

Totaal 4 Beheer openbare ruimte 14.928 925 2.592 11.411

Moties en amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Spoedmaatregelen
wateroverlast

3-11-2010 nee Is meegenomen in het onderzoek naar de wateroverlast in het
Zijlkwartier. De onderzoeksresultaten en ontwerp zijn vastgesteld
in 2013. De engineering wordt momenteel uitgevoerd. De
uitvoering vindt plaats in 2015.

motie Onderhoudsniveau's
openbare ruimte

28-6-2010 ja De beheervisie Openbare Ruimte is in maart 2014 vastgesteld.
Hierin zijn onder meer de kaders m.b.t. de beeldkwaliteit van de
openbare ruimte beschreven.

motie Groene golf fietsers
Engelendaal

6 jr
geleden

nee Deze motie wordt meegenomen in de oplossingsrichting van het
IVVP, project Engelendaal. Hierbij is mogelijkheid/nut/noodzaak
onderzocht. Realisatie conform die planning.
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Programma 5 : Wonen en Ondernemen
Subprogramma

5A Ruimtelijke ordening Doelen √ ± Activiteiten √ ± Geld √ √

5B Woonbeleid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

5C Economische zaken Doelen √ ± Activiteiten √ ± Geld ± –

5D Milieu Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

5A Ruimtelijke ordening

Inleiding

Wij scheppen de ruimtelijke voorwaarden om invulling te kunnen geven aan een aantrekkelijke en plezierige leefomgeving waar
onze inwoners samen kunnen leven, wonen en werken, in rust en ruimte. Wij doen dit in samenwerking met onze inwoners,
ondernemers, marktpartijen en andere overheden. Dit programma vormt daarmee het ruimtelijk kader voor onder andere de
programma’s 4d en 7.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1.1 In de eerste helft van 2014 is er
een beeld van de gewenste ruimtelijke
kwaliteit van Leiderdorp in 2030.

ja Doel wordt gerealiseerd door het opstellen van een ruimtelijke
structuurvisie (RSV). De vaststelling is vertraagd (wordt 1e helft
2015). De eerste concept RSV gaf aanleiding voor het inlassen
van een aantal extra interne gespreksrondes. Ook de uitwerking
van de milieuparagraaf vergt meer tijd dan gepland. Vervolgens
heeft tijdgebrek geleid tot verdere vertraging.

2.1 Alle bestemmingsplannen in
Leiderdorp zijn actueel (niet ouder dan
10 jaar).

nee Alle plannen binnen Leiderdorp zijn actueel.

2.2 Het ruimtelijk beleid is actueel. nee Actueel houden van beleid is een continue proces. Beleid in
Leiderdorp voldoet aan wetgeving.

3.1 Voor elke ruimtelijke ontwikkeling
worden specifieke stedenbouwkundige
randvoorwaarden geformuleerd.

nee Betreft een continue proces. Nieuwe ontwikkelingen worden op
deze wijze opgepakt.

3.2 Voor ruimtelijke ontwikkelingen
zonder gemeentelijke grondexploitatie
wordt voor de realisatiefase een koop/
verkoop- of exploitatieovereenkomst
afgesloten.

nee Betreft een continue proces. Nieuwe ontwikkelingen worden op
deze wijze opgepakt.

4.1 Adequate vergunningverlening bij
ruimtelijke ontwikkelingen.

nee Betreft een continue proces.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Vaststellen ruimtelijke
structuurvisie.

ja nee Op basis van de vaststelling van de Nota van Uitgangspnten
(raad september 2013) heeft het stedenbouwkundige bureau
een eerste concept visie opgesteld (februari 2014). Dit concept
is intern doorgenomen. De omgevingsdienst West Holland
heeft de milieuparagraaf verder uitgewerkt. Oktober presentatie
aan de raad van concept. Daarna wordt samen met het
stedenbouwkundig bureau het concept aangepast tot ontwerp
plan.

2.1 Actualisatie bestemmingsplannen
Buitengebied, Driegatenbrug en
Winkelhof/Centrumplan

ja nee Voor het buitengebied wordt het bestemmingsplan
Achthovenerpolder opgesteld. In januari 2014 is een nota van
uitgangspunten opgesteld. In april is het plan gegund aan een
stedenbouwkundig bureau. Conceptplan wordt nu opgesteld.
Vaststelling is voorzien in september 2015.

Driegatenbrug bevindt zich in de voorbereidende fase (opstellen
nota van uitgangspunten). Opdracht stedenbouwkundig bureau
eind 2014.

Winkelhof/centrum is afhankelijk van de eventuele ontwikkelingen
van de uitbreidingsplannen voor de Winkelhof.

Tot slot zijn naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State
de bestemmingsplannen W4 (raad 14 juli) en Oude Dorp (raad
15 september) aangepast aan de opmerkingen van de Raad van
State.

2.2 Gevolgen nieuwe omgevingswet
inventariseren.
Beleid
ontwikkelmogelijkheden A4 zone met
Bospoort/Vierzicht.
Toekomstvisie Baanderij.
Experiment welstandsvrije
gebiedenen/of objecten.
Monumenten / cultuurhistorischbeleid.
Beleid
gebruiksmogelijkheden park De
Houtkamp.
Begraafplaatsbeleid.
Standaardisatie bestemmingsplannen.

ja nee Voor de A4 zone is een projectopdracht opgesteld. Met de
ondernemers heeft een eerste bijeenkomst plaats gehad. Daaruit
is een werkgroep gevormd. Die bereid nu de (begeleiding) van
een gebiedsvisie voor de A4 zone voor door een extern bureau.
Financiering zal vanuit de ondernemers zelf moeten komen (met
bijdrage van de gemeente). In oktober zal hier duidelijkheid over
zijn.

De toekomstvisie voor de Baanderij zal volgen als de RSV in een
afrondend stadium komt. Schuift door naar 2015.

Het experiment welstandsvrij bouwen zal worden vervangen door
afschaffing van het welstandstoezicht (conform coalitieakkoord).
Mede in relatie hiermee is het noodzakelijk cultuurhistorisch
beleid handen en voeten te geven om daar waar nodig een vorm
van bescherming aan bestaande cultuurhistorische waarden te
kunnen bieden. Ook dit schuift door naar 2015.

Met het oppakken van het begraafplaatsbeleid is nog geen
aanvang gemaakt. Ook dit onderwerp schuift door naar 2015.

Standaardisatie van bestemmingsplannen is een continueproces.

3.1 Opstellen van randvoorwaarden
voor locaties ROC, Cardea, Omgeving
begraafsplaats, Brunelkamp en Vliko.

ja nee Ten aanzien van de Brittenstein is aan Rijnhart Wonen gevraagd
de plannen aan te passen, met als vertrekpunt de in augustus/
september 2012 vastgestelde randvoorwaarden.
De overige locaties worden later opgepakt en zijn grotendeels
mede afhankelijk van het initiatief van derden.

3.2 Opstellen van overeenkomsten
voor planologische medewerking aan
plannen op locaties van derden, zoals
Brittenstein.

nee nee Brittenstein is nog onvoldoende uitgewerkt om tot medewerking te
komen.
Voor de locatie Ranzijn (vervangende nieuwbouw) is een
intentieovereenkomst opgesteld.

4.1 Verlenen van
omgevingsvergunningen

ja nee Betreft een continue proces. Tot en met augustus 2014 zijn 138
omgevingsvergunningen ingediend en 19 meldingen gedaan.

4.2 Toezicht en handhaving op de
naleving van de vergunningen

nee nee Betreft een continue proces.
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5B Woonbeleid

Inleiding
Wij willen dat onze inwoners 'gewoon lekker kunnen wonen tussen stad en Groene Hart'. Dit betekent dat er voor onze inwoners
in Leiderdorp voldoende passende woningen in een prettige woonomgeving zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor
starters en senioren. Wij werken daarbij nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de
regio Holland Rijnland en andere overheden.

Doelen

Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Uiterlijk in 2020 is het
woningaanbod toekomstbestendig en
voor de aandachtsgroepen (starters,
ouderen, statushouders, minder
validen etc.) passend.

ja Verwachting is dat deze doelstelling realistisch is. Deze wordt
nader ingevuld in regionale woonagenda Holland Rijnland.

Op 15 september akkoord van raad met opmerking dat er meer
aandacht voor sociale huisvesting mag/moet zijn.

Wordt gewijzigd in eindversie dat er tenminste 15 % sociaal moet
worden gebouwd. ( ipv gemiddeld)

2. Tot 2020 wordt bij nieuwbouw 30%
sociale woningbouw gerealiseerd

nee Bij alle nieuwbouwplannen wordt ruim aandacht besteed aan
sociale huisvesting en wordt deze eis (nog) opgelegd. Soms wordt
zelfs 100 % gerealiseerd

3. Tot 2020 wordt voor alle sociale
huurwoningen binnen de regionale
kaders lokaal maatwerk gerealiseerd

ja Met ingang van 1 april is de nieuwe huisvestingsverordening in
werking getreden en worden woningen via woningnet Holland
Rijnland aangeboden. Lokaal maatwerk in alle gevallen mogelijk,
maar volgens afspraak maximaal 30 % van de toewijzingen. Dient
voor toewijzing van bestaande woningen nog concreter te worden
ingevuld in goed overleg met Rijnhart Wonen

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Onderzoek naar bevorderen
doorstroming

ja nee Toewijzing woningen via Woningnet HollandRijnland maakt
lokaal maatwerk mogelijk en dat moet met name doorstroming
bevorderen. Informatie daarover is gegeven op 1 september.
Nog te veel woningen gaan naar niet-ingezetenen. Lokaal
maatwerk met Rijnhart Wonen verder uitwerken om toewijzing aan
ingezetenen te bevorderen.

1.2 Uitwerken marketingaanpak
toekomstbestendigheid bestaande
woningvoorraad

ja nee De uitwerking van de marketingaanpak moet nog gestart worden.
Mede bekijken in relatie tot wonen en zorg ( extramuraal). Overleg
gestart met Leiden om dit af te stemmen.

1.3 Onderzoek mogelijkheden
afspraken particuliere verhuurders

ja nee Bij nieuwbouwprojecten dienen op voorhand afspraken gemaakt
te worden over bijv. toewijzing ( bijv. ook statushouders). Zo kon
dit worden toegepast bij Rosarium.

In bestaande situaties geen mogelijkheden.

2.1 Vastleggen van randvoorwaarden
voor woningbouw bij nieuwe projecten

nee nee Dit gebeurt bij nieuwe projecten (in goed overleg/participatie met
omwonenden)

3.1 Uitwerken regels lokaal maatwerk ja nee Overleg met Rijnhart Wonen is gestart. Afspraken staan op papier
en passen binnen kaders van woonvisie. Moeten echter nog
verder aangescherpt worden, zie onder 1.1.
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5C Economische zaken

Inleiding

Wij willen diverse soorten ondernemerschap en een onderscheidend en evenwichtig winkelaanbod in Leiderdorp behouden en
waar mogelijk versterken. Wij scheppen daarvoor de kaders en bieden ondernemers daarbij zoveel mogelijk ruimte. Wij werken
nauw samen met onze ondernemers, Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, Kamer van Koophandel, andere (markt)partijen, de
regio en de provincie.

Doelen

Het versterken van de economische structuur en het aantrekkelijk maken van het economisch klimaat in Leiderdorp

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Een duurzaam economisch beleid
tot 2020

nee De focus ligt op het versterken van het zorgcluster en het
versterken van de A4-zone Leiderdorp. Voor beide projecten
is een projectopdracht geschreven en de uitvoering is in
voorbereiding

2. De Leidse regio wil een duurzame
plek zijn in de top van Europese
kennisregio's met life sciences &
health als sleutelsectoren en spin-off
voor productie, midden- en kleinbedrijf
en dienstverlening in de regio zelf.

nee Samen met Leiden voeren we het actiepunt uit om het
zorgdomein in de Leidse regio te versterken. Hier wordt op dit
moment invulling aan gegeven.
Ook bij de uitvoering van andere actiepunten, zoals de
economische structuurversterking (aansluiting mkb en
topsectoren) en de realisatie van werklandschappen, is
Leiderdorp betrokken.

3. Actueel beleid voor de ambulante
handel in 2014

ja Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.

4. Het verminderen van
administratieve lasten en regeldruk
voor bedrijven in 2014

ja Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 De actiepunten uit het Economisch
beleid worden uitgevoerd tot 2020,
waarbij in 2014 de focus ligt op het
versterken van het zorgcluster en het
versterken van de A4-zone

ja nee Het versterken van het zorgcluster (vitaliteitsboulevard) wordt
opgepakt in samenhang met activiteit 2.1.

Er is een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers
van ondernemers, de LOV en de gemeente, om een business
plan op te stellen ter versterking van de A4-zone Leiderdorp. De
focus ligt op branchering, de inrichting van het openbaar gebied
en de promotie/marketing van het gebied. Aansluiting wordt
gezocht bij de op te stellen Retailvisie Leidse regio.

2.1 Leiderdorp voert samen met de
gemeenten in de Leidse regio en de
deelnemende onderwijsinstellingen
en (groepen van) ondernemers het
uitvoeringsprogramma tot 2020 uit,
waarbij in 2014 de focus ligt op het
versterken van het zorgcluster

ja nee Dit programma wordt samen met Leiden uitgevoerd. Onderzocht
wordt of er een voedingsbodem is voor een mogelijk nieuw
economisch cluster Vitaliteit.

Er is structureel overleg met onderwijsinstellingen,
(zorg)instellingen en zorgondernemers om een dergelijk cluster te
realiseren. De gemeenten Leiden en Leiderdorp ondersteunen en
begeleiden dit proces.

3.1 Het evalueren van de Nota
ambulante handel

ja nee Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

3.2 Het actualiseren van de Nota
ambulante handel

ja nee Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.Dit wordt in het najaar 2014
opgepakt.

3.3. Het actualiseren van de
Marktverordening

ja nee Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.

4.1 Samen met de ondernemers
worden concrete acties geformuleerd
om de administratieve lasten en
de regeldruk voor ondernemers te
verminderen

ja nee Dit wordt in 2015 opgepakt, omdat in 2014 de focus is komen
te liggen op de uitvoering van het Economisch beleid en de
Economische agenda Leidse regio.

5D Duurzaamheid

Inleiding

Wij willen meer duurzaamheid in Leiderdorp en richten ons daarbij op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van de
luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval.
Daarbij werken we nauw samen met de Omgevingsdienst West Holland, onze inwoners, bedrijven en woningbouwcorporatie en
andere partijen. De wettelijke taken worden door de Omgevingsdienst uitgevoerd.

Het ingezamelde gft-afval wordt vanaf 2015 vergist. Over dit onderwerp wordt verwezen naar hoofdstuk 4G reiniging.

Doelen

Realiseren van meer duurzaamheid in Leiderdorp

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. In 2015 voldoen we aan de
wettelijke eisen op het gebied van
duurzaamheid

nee Er vindt op dit moment een evaluatie plaats in hoeverre
maatregelen die in de duurzaamheidsagenda zijn opgenomen,
zijn gerealiseerd. Bij de evaluatie zijn zowel de gemeente als
de ODWH betrokken. Op basis van deze evaluatie kunnen de
maatregelen uit de duurzaamheidsagenda worden bijgesteld.

2. Voor 2017 maken minimaal
21 huishoudens gebruik van de
duurzaamheidslening

ja Tot op heden is er door 2 huishoudens gebruik gemaakt van de
duurzaamheidslening. Om de doelstelling te halen zullen er dit
jaar zo'n 7 duurzaamheidsleningen gesloten moeten worden.

3. 100% duurzame inkoop in 2015 nee Met SP71 zijn we in gesprek om 100% duurzame inkoop te
realiseren.

4. In 2025 is Leiderdorp een duurzame
gemeente

nee We zijn in de orienterende fase om samen met de gemeenten in
de Leidse regio een nieuwe duurzaamheidsagenda op te stellen,
waarin nadrukkelijk lokaal maatwerk moet terugkomen om de
doelstelling te behalen. Mocht het initiatief in de Leidse regio niets
opleveren, dan pakken we dit punt lokaal op.
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Geplande activiteiten in 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het uitvoeren van maatregelen die
voor 2014 in de duurzaamheidagenda
zijn benoemd

nee nee De maatregelen die in de duurzaamheidsagenda zijn opgenomen,
worden uitgevoerd in diverse projecten.

2.1 Het uitvoeren van de
duurzaamheidslening

ja nee Er zijn 2 aanvragen ingediend. Uitvoering vindt plaats als er een
aanvraag binnenkomt.

3.1 In overleg met het Servicepunt71
afspraken maken om in 2014 zoveel
mogelijk en uiterlijk in 2015 alle
producten duurzaam in te kopen

nee nee Het gesprek daarover is gaande.

4.1 Samen met ondernemers,
burgers en de woningbouwcorporatie
duurzame innovatieve initiatieven
ontplooien

ja nee Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeenten in de Leidse
regio om deze activiteit gezamenlijk op te pakken.

Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 5A Ruimtelijke ordening 625 45 669 379 √ 57%

PROG 5B Woonbeleid 84 64 148 11 √ 8%

PROG 5C Economische zaken 82 0 82 68 – 83%

PROG 5D Duurzaamheid 499 0 499 355 √ 71%

Saldo programma 1.289 109 1.398 813 58%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 5

7- 106- 112- 108-

Saldo na bestemming 1.282 3 1.285 704 55%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 5A, toelichting:
Het doorlopen (bestemmingsplannen) en doorschuiven van activiteiten waar door tijdgebrek niet of onvoldoende aan
toegekomen is, betekent dat er minder geld is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om die activiteiten in 2015 te kunnen
starten zullen de bijbehorende gelden uit 2014 eveneens meegenomen dienen te worden, om in 2015 de mogelijkheid te
hebben aan nieuwe activiteiten te kunnen beginnen. Dit bedrag wordt begroot op € 77.000.
Vergunningen. De legesinkomsten lopen op dit moment nog achter ten opzichte van de begroting. Op basis van in het
vierde kwartaal nog twee op te leggen grote bedragen aan leges, is de verwachting dat deze achterstand eind van het jaar is
ingelopen, waardoor de baten conform de begroting blijven.
Ruimtelijke ordening: Voor de civieltechnische begeleiding W4 is door het Rijk een bijdrage betaald, vanuit de exploitatie is
ook 3x € 50.000 vrijgemaakt voor deze begeleiding. Deze gelden zijn conform besluitvormig GIG in de reserve Egalisatie
exploitatielasten gestort. De uitgaven in 2014 worden nu geëgaliseerd met deze reserve.

Programma 5B, toelichting:
Woonvisie: Er zal geld overblijven omdat de uitwerking van de woonvisie zonder grootschalige onderzoeken en/of kosten
gepaard gaat. Met een restbedrag van 20.000 euro lijkt te kunnen volstaan. Rest kan terug naar reserve sociale woningbouw.



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp 47

Nota Welstand: Voor € 15.000 euro nota welstand wordt voorgelsteld om dit mee te nemen naar 2015 omdat dit conform het
coalitieakkoord pas in 2015 kan worden uitgevoerd.
Duurzaamheidsleningen: Voor de kosten van het verstrekken van duurzaamheidsleningen is € 14.000 positieve taakstelling
opgenomen. Er zijn in 2013 geen duurzaamheidsleningen verstrekt waardoor deze gelden vijvallen in 2014.

Programma 5C, toelichting:
Het budget zal naar verwachting niet toereikend zijn en derhalve overschreden worden. Dit komt door de verplichte bijdrage
aan economische agenda Leidse regio voor 2014, de uitvoering van acties uit die agenda, de bijdrage aan gebiedsvisie A4
zone en opstellen van recreatiebeleid. Voor de overschrijding wordt een begrotingswijziging gemaakt t.l.v. het verwachte
voordeel in programma 5B waardoor het uiteindelijke budget voldoende toereikend is.

Programma 5D, toelichting:
Omgevingsdienst: Met de afrekening 2013 is in 2014 € 46.000 terugbetaald, daarbij heeft de Omgevingsdienst bezuinigingen
gerealiseerd in 2014 à € 20.000. Het totaal € 66.000 kan vrij vallen aan de algemene middelen.
Recreatiebeleid: Voor € 20.000 wordt via een begrotingswijziging geld gevraagd voor dekking van kosten in 2014 voor
recreatiebeleid (coalitieakkoord) € 10.000 en in 2015 € 10.000 via resultaatbestemming voor recreatiebeleid in programma 5C.

Openstaande kredieten

Voor dit programma zijn er geen openstaande kredieten.

Moties en amendementen

Voor dit programma zijn er geen openstaande moties en/of amendementen.
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Programma 6 : Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
Subprogramma

6A Algemene regionale samenwerking Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6B Bestuur en dienstverlening Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ –

6C Openbare orde en veiligheid Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6D Brandweer en rampenbestrijding Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

6A Algemene regionale samenwerking

Inleiding

De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te
realiseren. Dat doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten en verbindingen te leggen met onze
maatschappelijke, bestuurlijke en private partners. Op deze manier willen wij voor onze burgers effectief en efficiënt zijn en
gebruik maken van kennis en kunde binnen de regio. We hebben daartoe onze visie vastgesteld in de zogeheten “Paprikanotitie”
en de Nota verbonden partijen. De uitgangspunten in beide documenten zijn verwerkt in de Toekomstvisie Leiderdorp 2025,
“Samenwerken en Verbinden”. Hierin wordt voor het bestuurlijke deel van de Toekomstvisie als uitgangspunt gekozen voor
samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk.

Doelen

Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van
Leiderdorp

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Betere krachtenbundeling in
Holland Rijnland voor strategische
onderwerpen.

nee AB besluit over toekomst Holland Rijnland wordt herbevestigd in
AB van 27 mei 2014. Secretarissen hebben opdracht gekregen
deeltaken uit te werken om nieuwe rol, taak en structuur van HR
vorm te geven. Besluit hierover in AB december 2014.

2. Betere krachtenbundeling op
de schaal van de Leidse Regio op
uitvoeringsniveau.

nee Secretarissenkring Leidse regio ontmoet elkaar elke drie
weken. bundeling van krachten in 3D. Ambtelijke verkenning
samenwerking voortgezet.

3. Meer sturing op
gemeenschappelijke regelingen waar
Leiderdorp aan deelneemt

nee intern onderzoek naar stand van zaken gehouden. terugkoppeling
aan MT/CT en accounthouders. Implementatie van sturing op
gemeenschappelijke regelingen is gestart. Leiderdorp neemt
namens de kring van secretarissen Veiligheidsregio de vorming
van het Governanceteam ODWH op zich. AGT heeft tot doel de
regeling weer te gaan snappen qua taak, rol, financien en koers.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 De gemeenten in de Leidse
regio verkennen een gezamenlijke,
inhoudelijke agenda

nee nee voortgaand proces.

1.2 De colleges, raden en ambtelijke
organisaties ontmoeten en spreken
elkaar vanuit een inhoudelijke agenda

nee nee voortgaand proces. bestuurlijk getrokken door burgemeester.

1.3 Onderwerpen op met name
operationeel en/of tactisch niveau die
het lokale belang overstijgen, worden
in eerste instantie op Leidse regio
niveau uitgewerkt

nee nee voortgaand proces

1.4 De efficiency van Servicepunt71
groeit

nee nee voortgaand proces

2.1 De strategische belangen die
de Leidse Regio overstijgen worden
behartigd op de schaal van Holland
Rijnland

nee nee voortgaand proces, wordt meegenomen in #Kracht15

2.2 De richtinggevende discussie
over de positie en taken van Holland
Rijnland tussen de metropoolregio’s
wordt afgerond

nee nee discussie is gestart, naar verwachting eind 2014 besluit in AB

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke
(strategische) groep in de regio
vertegenwoordigd

nee nee geldt voor o.a. 3D uitwerking en #Kracht15 uitwerking

3.2 bij de gemeenschappelijke
regelingen wordt een discussie
gevoerd over de taken die de regeling
voor Leiderdorp uitvoert. Leiderdorp
start hiervoor via de ambtelijke en
bestuurlijke lijnen de discussie.

nee nee loopt, AGT's starten. accounthouders in Leiderdorp maken
regeling inzichtelijk. van daaruit kan een zinvolle discussie
plaatsvinden

3.3 Het Leiderdorps regiomodel
wordt bij alle gemeenschappelijke
regelingen gebruikt in de Leiderdorpse
organisatie

nee nee implemententatie voor alle regelingen is gestart

6B Bestuur en dienstverlening

Inleiding

De gemeente wordt hét portaal van de overheid: niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal
en landelijk niveau. De Gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Er wordt
gewerkt  om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken.
Dit gebeurt o.a. door het koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties, zowel interne als externe partijen. Op
deze manier willen wij tevens de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.
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Doelen

Betere dienstverlening

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Op 1 januari 2015 is het
Serviceplein Leiderdorp (Klant Contact
Centrum) in de gemeente Leiderdorp
dé ingang voor vragen van inwoners,
bedrijven en maatschappelijk
instellingen. De professionele
dienstverlening zet de klant centraal
en biedt een optimale service voor
inwoners, bedrijven en instellingen bij
het verkrijgen van producten,diensten
en informatie.

ja In 2014 zijn de bereikbaarheidswijzer en het kwaliteitshandvest
geïntroduceerd. Om het gebruik van de bereikbaarheidswijzer te
monitoren vindt er continue terugkoppeling plaats.
Er wordt een inrichtingsplan Serviceplein opgesteld (2e en 3e
kwartaal 2014). Hierin wordt bepaald hoe de 1e lijn Serviceplein
eruit komt te zien. Hierbij moet gedacht worden aan het fysieke
plaatje, functieprofielen, benodigde formatie (fte), minimaal
dienstverband, taakomschrijving 1e lijn, producten die in de 1e lijn
horen etc.
De medewerkers Receptie/Telefonie zijn in september 2014
begonnen met de MBO3-opleiding Waardevol Klantcontact.Dit
m.b.t. de doorontwikkeling van de 1e lijns dienstverlening van het
Serviceplein.

2. De kwaliteit van de dienstverlening
wordt door de klant minimaal
beoordeeld op 7,6.

ja Wij doen ieder jaar mee aan de Benchmark Publiekszaken
(klanttevredenheidsonderzoek). Momenteel vindt dit onderzoek
plaats. Het onderzoek omvat de kanalen: balie, telefonie en
digitale dienstverlening. De uitslagen van 2014 zijn als volgt: balie
- 8,5 en telefonie - 8,2. M.b.t. de digitale dienstverlening kon geen
cijfer worden gegeven omdat er te weinig respons was op de
enquete.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Het verder doorontwikkelen van
het Serviceplein

nee nee In 2014 zijn de bereikbaarheidswijzer en het kwaliteitshandvest
geïntroduceerd. Om het gebruik van de bereikbaarheidswijzer te
monitoren vindt er continue terugkoppeling plaats.
Er wordt een inrichtingsplan Serviceplein opgesteld (2e en 3e
kwartaal 2014). Hierin wordt bepaald hoe de 1e lijn Serviceplein
eruit komt te zien. Hierbij moet gedacht worden aan het fysieke
plaatje, functieprofielen, benodigde formatie (fte), minimaal
dienstverband, taakomschrijving 1e lijn, producten die in de 1e lijn
horen etc.

1.2 Het verder door ontwikkelen
van de beoogde medewerkers
1e lijnsdienstverlening van het
Serviceplein.

ja nee De medewerkers Receptie/Telefonie zijn in september 2014
begonnen met de MBO3-opleiding Waardevol Klantcontact
volgen. Dit m.b.t. de doorontwikkeling van de 1e lijns
dienstverlening van het Serviceplein.

1.3 Implementatie Basisregistratie
Personen (BRP)

nee ja De implementatie is afgerond. In 2014 vindt aanscherping op
diverse punten plaats.

1.4 Gemeenteraadsverkiezingen en
Europese parlementsverkiezingen.

ja ja De Gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden op 19
maart 2014, en de Europese parlementsverkiezingen op 22 mei
2014.

2.1 Afhandeling klantvragen via
Serviceplein op 70 %.

nee nee Dit is een continue proces, waarbij gestreefd wordt om een hoger
percentage m.b.t. de afhandeling van klantvragen te behalen.

2.2 Klanttevredenheid handhaven of
verbeteren t.o.v. 2013.

nee nee Dit is een continue proces, waarbij gestreefd wordt om de
klanttevredenheid te verbeteren.

2.3 Uitbreiding van het op afspraak
werken in 2014.

ja ja Met ingang van 7 juli 2014 is het volledig werken op afspraak
gestart. De evaluatie vindt plaats in het 1e kwartaal van 2015.
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6C Openbare orde en veiligheid

Inleiding

Wij willen het veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar
mogelijk verhogen. Dit doen wij door het voeren van integraal veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente de regiefunctie vervult. Een
middel om dit te bereiken is toepassing van de methode Kernbeleid Veiligheid, waarbij het veiligheidsterrein wordt ingedeeld in
verschillende beleidsvelden. Het is noodzakelijk partijen binnen de samenleving van Leiderdorp en daarbuiten, te betrekken bij
het veiligheidsbeleid, waarbij ieder invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Doelen

Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden en waar mogelijk verhogen, zowel
in objectief als in subjectief opzicht.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Stijgende trend woninginbraken
omkeren: aantal inbraken daalt met
12% ten opzichte van het niveau
2011-2012.

ja In 2014 heeft de daling van 2013 zich voortgezet, in elk geval tot
en met juli 2014.

2.Huiselijk geweld aanpakken: waar
nodig oplegging huisverbod, goed in
samenspraak met politie, GGD en
nodige partners.

ja In 2014 zijn vooralsnog (nog) geen huisverboden opgelegd.

3. Eind 2014 voldoen aan het
regionaal normenkader en
de verplichtingen uit de wet
veiligheidsregio’s, ten aanzien van de
crisisbeheersing.

nee Doorontwikkeling van de crisisbeheersingsorganisatie ligt goed op
schema, ten aanzien van het regionaal normenkader en de Wvr.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Preventief: burgers betrekken
door middel van preventieavonden,
besmettingsbrieven en aansluiten
bij burgernet. Mogelijkheden van
keurmerk veilig wonen en overige
preventieve maatregelen onder de
aandacht brengen bij betrokken
partijen.

nee nee Onderwerp blijft serieus agendapunt op de veiligheidsagenda.
Genoemde activiteiten worden voortgezet.

1.2 Repressief: samenwerken
met politie en onder meer in
regionaal verband blijven zoeken
naar instrumenten om het
oplossingspercentage te verhogen en
het aantal woninginbraken terug te
dringen

nee nee Districtelijk en regionaal worden steeds, i.s.m. lokale overheid
instrumenten gezocht en beproefd.

2.1 Bij constatering van een vorm van
huiselijk geweld met oplegging van
een huisverbod, toezien dat elke partij
de afspraken nakomt.

nee nee Goede procesgang tijdelijk huisverbod blijft onder de aandacht.

2.2 Met betrokken partijen
samenwerking stimuleren en onder de
aandacht brengen en houden van de
problematiek en aandacht voor bieden
van handelingsperspectief.

nee nee I.s.m. afdeling Beleid en onze partners (m.n. GGD en Steunpunt
Huiselijk Geweld Hollands Midden vestiging Leiden) wordt
geregeld aandacht besteed aan de problematiek.
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Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

3.1 Samenwerken met district en
veiligheidsregio, onder meer door
uitvoering van de projectopdracht voor
alle 5 gemeenten binnen de regio.

nee nee Er wordt momenteel intensief samengewerkt met district en regio,
er wordt uitvoering gegeven aan het project.

3.2 Gelijkschakelen van
kwaliteitsniveau crisisorganisaties.

nee nee Aan nog enkele punten wordt gewerkt,
crisisbeheersingsorganisatie ligt goed op schema, ten aanzien
van het regionaal normenkader en de Wvr.

6D Brandweer en rampenbestrijding

Inleiding

Wij willen een krachtige brandweerorganisatie die in een complexe samenleving toch effectief en efficiënt het hoofd kan bieden
aan steeds ingewikkelder en ingrijpender incidenten.
Om die reden zijn de brandweerkorpsen in Hollands Midden geregionaliseerd en maakt het voormalige korps Brandweer
Leiderdorp onderdeel uit van één brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden. Het werkgebied van de Brandweer Hollands
Midden bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden
via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden en telt ruim 750.000 inwoners.

Doelen

Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zoveel mogelijk risico’s voor zijn of erop voorbereid zijn en in de
repressie hulp bieden aan mens en dier.

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Tijdig voorkomen van risicovolle
situaties.

nee De brandweer voert taken uit op gebied van advisering en
(preventief) toezicht. De rapportages t.b.v. de verantwoording
worden doorontwikkeld i.o.m. gemeente.

2. Voorbereid zijn om snel en
vakbekwaam te kunnen reageren bij
incidenten en crises.

nee De brandweer zorgt voor continuïteit van de dienstverlening op
gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing).

3. Hulp bieden aan mens en dier. nee Basisbrandweerzorg wordt geboden en operationele taken
worden uitgevoerd.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Toezicht houden tijdens de
bouwfase bij bouwprojecten

ja nee Er wordt toezicht gehouden i.o.m. de afdeling GWi. Cijfers
voor 2014 zijn gedeeltelijk beschikbaar, rapportages worden
doorontwikkeld.

1.2 Controleren van objecten ja nee Objecten worden i.o.m. de afdeling GWi gecontroleerd. Cijfers
voor 2014 zijn gedeeltelijk beschikbaar, rapportages worden
doorontwikkeld.

1.3 Adviseren ten aanzien van
evenementen en objecten.

nee nee Ten aanzien van evenementen en bij objecten wordt geadviseerd.

2.1 Onderhoud van materieel en
personeel (OTO)

nee nee materieel wordt onderhouden, met betrekking tot opleiden, trainen
en oefenen wordt gewerkt volgens het programma.

3.1 Repressief optreden. nee nee Er wordt opgetreden bij verschillende incidenten (blussen van
branden, gevaarlijke stoffen meten en opruimen, hulp bij storm-
en waterschade, gaslekkages opsporen, dieren in nood bevrijden,
patiënten takelen, etc.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 6A Algemene regionale
samenwerking

1.386 0 1.386 1.374 √ 99%

PROG 6B Bestuur en
dienstverlening

8.818 185 9.003 5.797 – 64%

PROG 6C Openbare orde en
veiligheid

409 6 416 241 √ 58%

PROG 6D Brandweer en
rampenbestrijding

1.481 0 1.481 1.362 √ 92%

Saldo programma 12.094 191 12.285 8.774 71%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 6

853- 195- 1.048- 714-

Saldo na bestemming 11.241 4- 11.237 8.060 72%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 6A, toelichting:
voor dit programma is er geen noemenswaardig verschil tussen begroot en geboekt. Eventuele voordelen vanuit Holland
Rijnland worden in de jaarrekening 2014 van Holland Rijnland zichtbaar.

Programma 6B, toelichting:
- Wachtgelden
Door vorming van het nieuwe College zijn er nieuwe onvoorziene wachtgeldverplichtingen ontstaan. Net zoals bij de vorige
collegewisseling wordt ook nu voorgesteld direct het totale risico af te dekken door een storting te doen in de reserve voormalig
personeel. In deze reserve wordt € 331.789 gestort ten laste van de algemene reserve.
+ Voor de heer Maat is rekening gehouden met de aanvulling op zijn huidige inkomsten bij de gemeente Wassenaar voor de
gehele duur van de wachtgeldverplichting.
+Voor de heer Zilverentant is rekening gehouden met 100% wachtgeld tot het einde van de wachtgeldverplichting (38
maanden).
Op het moment dat één van beide heren eerder gedeeltelijk of volledig aan het werk komt kan het overschot terug worden
gestort in de algemene reserve.
Tevens wordt voorgesteld om € 95.362 te onttrekken uit deze reserve voormalig personeel ten gunste van de voorziening
wachtgeld bestuurders. Met deze storting is de voorziening voldoende gevuld voor de reëele wachtgeldverplichting voor beide
heren.
+Voor de heer Maat is opnieuw rekening gehouden met de aanvulling op zijn huidige inkomsten bij de gemeente Wassenaar
voor de gehele duur van de wachtgeldverplichting.
+Voor de heer Zilverentant is rekening gehouden met 100% wachtgeld tot het eind 2014. Mocht hij langer van het wachtgeld
gebruik maken zal de voorziening opnieuw worden aangevuld ten laste van de reserve voormalig personeel.
Omdat hier sprake is van mutatie in de algemene reserve treft u als bijlage bij deze bestuursrapportage een overzicht aan van
het verloop van de algemene uitkering. In dit verloop ziet u dat de algemene uitkering niet onder de afgesproken bodem komt.
Voor 2014 is de vastgestelde bodem € 990.000. Voor 2015 is de bodem € 1.230.000.
- Reisdocumenten
De geldigheidsduur van de reisdocumenten is met ingang 1 april 2014 gewijzigd van 5 naar 10 jaar. De prijzen zijn per
dezelfde datum aangepast. De rijksleges stegen van € 20,80 naar € 37,11. Deze stijging was niet voorzien en niet begroot.
- Rijbewijzen
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De verkoop van rijbewijzen blijft achter in 2014 op de baten in de begroting. Met deze bestuursrapportage wordt dit nadeel van
€ 70.000 in de begrotingswijziging verwerkt. Voor de rijbewijzen is sinds kort een verkoopprognose beschikbaar gesteld door
Rijksdienst voor het wegverkeer. Deze laat zien dat in 2016 de verkopen achter blijven op de begroting en dat erin 2017 een
piek in de verkoop is. De baten en lasten zijn op de prognose aangepast. Het blijft een inschatting van baten en lasten.
- Taakstelling inkoop
Servicepunt71 heeft het beoogde inkoopresultaat gehaald. De hier tegenoverstaande taakstelling kunnen wij echter niet ten
laste van dit resultaat in de begroting verwerken. Dit komt doordat de meeste inkoopvoordelen behaald zijn op de reiniging.
Omdat de reiniging uiteraard verrekend wordt met de reserve kan dit voordeel niet ten gunste van de taakstelling worden
geboekt. Deze taakstelling boeken wij nu in de begrotingswijziging af.
- Algemene taakstelling
Er staat nog een algemene taakstelling uit het verleden van ruim € 100.000. Deze algemene taakstelling was ooit € 500.000
en zou worden ingelost door kleine restbudgetten op diverse budgetten binnen de programma's. Deze taakstelling zal nu in de
begrotingswijziging worden afgeboekt.
- Directie
Voor het ontwikkelen van het Serviceplein en de organisatieontwikkeling is uit het resultaat 2013 € 143.000 beschikbaar
gesteld. Hiervan is op dit moment € 42.000 nog niet besteed. De taken die nog uitgevoerd moeten worden zijn, het meten van
de bereikbaarheid, pr website, cultuuromslag, inrichting besturing, advies processen en klantonderzoek. Deze taken schuiven
door naar 2015. Totaal verwachte kosten in 2015 € 60.000. Voorgesteld wordt om van het Directiebudget € 60.000 nu vast
te bestemmen zodat het ingezette traject in januari doorgang kan vinden. In 2015 wordt gestart met kwartiermakers om de
organisatieontwikkeling vorm en inhoud te geven. Ook hier is extra budget voor nodig. Omdat het Directie budget in 2014 niet
volledig besteed gaat worden, wordt nu voorgesteld om € 40.000 te bestemmen voor de kwartiermakers zodat ook zij in januari
kunnen starten.
- Servicepunt71 - nieuwe diensten en meerwerk
Met Servicepunt71 is in 2014 de afspraak gemaakt om een aantal nieuwe diensten te leveren waaronder het Contractbeheer, -
registratie en management en een versteviging van het Verzekeringsdomein. Daarnaast is er meerwerkovereenkomst gesloten
voor AO/IC. En er is door de deelnemende gemeenten gezamenlijk besloten om een bijdrage te leveren aan het programma
doorontwikkeling van Servicepunt71, aan de communicatiefunctie en een vergoeding voor Flexpunt71. Deze laatste twee
zijn al ingegaan in 2013 maar pas gefactureerd in 2014. Al deze activiteiten leidt in 2014 tot een tekort van € 162.000. In die
gevallen waar er sprake is van structurele meerkosten - onder meer voor de levering van nieuwe diensten - is er voor 2015 en
verder hiermee al rekening gehouden in de kadernota.
Tegenover dit tekort staat een voordeel van € 50.000 doordat de Juridische kosten en de werving en selectiekosten voor 2014
incidenteel lager zijn dan waar in de begroting rekening mee gehouden was.
- Concernzaken
In 2014 zijn er extra inhuurkosten gemaakt voor de tijdelijke vervanging van medewerkers binnen de afdeling concernzaken.
Voor een bedrag van € 38.469 kan dekking gevonden worden uit extra ontvangen vergoedingen en uitkeringen als gevolg van
detacheringen.

Programma 6C toelichting:
Voor extra toezicht en handhaving in openbare ruimte van Leiderdorp is een structureel bedrag beschikbaar gesteld
van € 9.684. Dekking vindt plaats vanuit programma 1B Wet Maatschappelijke ondersteuning. Hierbinnen is een budget
beschikbaar voor preventie.

Programma 6D toelichting:
Het resultaat van € 31.000 van de Brandweer 2013 is uitbetaald en valt vrij aan de algemene middelen. De VRHM heeft
over de jaren 2012-2014 de efficiency voordelen ook aan Leiderdorp doorgerekend waardoor we nog niet op Cebeon norm
zitten. Dit wordt in de jaren 2016-2018 ingelopen. Hierdoor is een voordeel in 2014 ontstaan van € 36.000 waarvan de restant
taakstelling op de (totale) gemeenschappelijke regelingen van € 3.290 afgeboekt wordt.
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Openstaande kredieten

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid

7210666 Betaalautomaten bevolking 7 0 0 7

7210692 Raadsinfor.syst.2011 27 0 0 27

7210693 Bevolking software GBA 100 0 0 100

7210806 Koppelingen applic/basisregistraties 50 28 1 21

7210807 Wifi Gemeentehuis 10 0 0 10 Wacht op factuur SP71

7210808 Website 20 0 2 18

7210809 Klantcontactcentrum 59 0 0 59

7210811 Basisregistraties 13 0 0 13 4e kw

7210814 Klantbegeleidingssysteem 25 0 0 25 Nu in onderzoek

7210823 Heffingen / Invorderingen software 50 0 0 50 In kadernota aangegeven om
jaar op te schuiven

7210826 WMO software 35 0 0 35 In kadernota aangegeven om
jaar op te schuiven

7210829 Cyclorama's software 15 0 0 15 4e kw

7210840 Integreren dienstverlening 8 0 0 8

7210738 Begraafplaats, grafdelfmach 2013 27 0 0 27

Totaal 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 446 28 3 416
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Voortgang algemene taakstellingen

U was gewend in de bestuursrapportage een overzicht te zien van alle openstaande taakstellingen.
De taakstellingen voor het meerjarenbeeld (vanaf 2015) worden allemaal behandeld in de financiële kadernota. In deze
bestuursrapportage beperken wij ons daarom tot de taakstellingen voor 2014.
Bijna alle taakstellingen zijn toegewezen aan subprogramma's. Alleen de twee resterende algemene taakstellingen willen wij nu in
dit onderdeel behandelen.

Per taakstelling wordt aangegeven wat de voortgang is van de taakstelling en wordt er een kleur aangegeven. Daarbij geldt de
volgende legenda:
Groen: Deze taakstelling wordt naar verwachting gerealiseerd.
Oranje: Het wordt kritisch of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
Rood: Deze taakstelling zal niet gehaald worden, in programma 6 wordt hier nader op ingegaan.

Nr Actie 2014

1 Algemene taakstelling
Er staat nog een algemene taakstelling uit het verleden van ruim € 100.000. Deze algemene taakstelling
was ooit € 500.000 en zou worden ingelost door kleine restbudgetten op diverse budgetten binnen de
programma's. Deze taakstelling zal nu in de begrotingswijziging worden afgeboekt.

±

-100.946

2 Inkoopvoordeel
Bij de vorming van SP71 is een belangrijk voordeel ingeboekt op inkopen. Door gezamenlijk en
professioneel in te kopen kunnen inkoopvoordelen behaald worden. Voor de voorgaande jaren zijn deze
inkoopvoordelen ook behaald. Voor 2014 staat een fose opgave. Deze opgave is gehaald. Echter doordat
de meeste inkopen betrekking hebben op de reiniging is het niet mogelijk deze voordelen ten gunste van de
taakstelling te boeken. De taakstelling wordt nu bij de begrotingswijziging afgeboekt.

±

-373.084

-474.030

Moties en amendementen

 M/A Onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

toezegging

(college/
wethouder
Van der
Eng)

Garantstelling door
gemeenschappelijke
regelingen waar
Leiderdorp aan
deelneemt

juni 2014 Het college heeft de raad
toegezegd om de raad te duiden
of gemeenschappelijke regelingen
waaraan Leiderdorp deelneemt
garantstellingen hebben afgegeven.
Uit een quickscan blijkt dat dit niet het
geval is. Een gemeenschappelijke
regeling is verplicht in de jaarrekening
op te nemen als de regeling een
garantstelling afgeeft. De accountant
die de jaarrekening controleert ziet
hier op toe dat dit gebeurt.

juli 2014

motie Carillion 4-11-2009 Het carillon staat opgeslagen bij de
klokkenmaker (Petit & Fritsen). Er
is besloten (na ideeën van burgers)
om het carillon terug te plaatsen in
het centrum, zodra het Centrumplan
gereed is.
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Programma 7 : Grondontwikkeling
Subprogramma

7A Grondontwikkeling algemeen Doelen √ ± Activiteiten √ ± Geld √ √

7B Grondontwikkeling Centrumplan Doelen – – Activiteiten ± ± Geld √ √

7C Grondontwikkeling W4 Doelen √ ± Activiteiten ± ± Geld √ √

7A Grondontwikkeling algemeen

Inleiding

De gemeente heeft nog verschillende gronden en opstallen in eigendom waar ze geen bestemming (meer) voor heeft.
Deze locaties worden herontwikkeld voor onder andere woningbouw, maar bijvoorbeeld ook een supermarkt naast het
zwembad de Does. Voor deze locaties wordt een ontwikkelingskader opgesteld (zie programma 5A) en vervolgens worden de
gronden in ontwikkeling gebracht. Meestal gebeurt de ontwikkeling door een andere partij als gevolg van een aanbesteding of
samenwerkingsovereenkomst.

Doelen

Herbestemming leegkomende locaties

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Passende (stedenbouwkundige)
kaders formuleren teneinde
herinvulling en herbestemming van de
leegkomende locaties te realiseren.

nee Dit proces speelt in 2014 bij de locaties Driemaster, Willem de
Zwijgerlaan 1, Amaliaplein en het A4 informatiecentrum.

Willem de Zwijgerlaan en Amaliaplein afgerond

Driemaster in bespreking met omwonenden.

A4 informatiecentrum loopt wat achter.

2. Afsluiten van overeenkomsten
om medewerking te verlenen
aan de (ruimtelijke) procedures
om de gewenste ontwikkeling op
leeggekomen locaties te realiseren.

nee Dit proces speelt in 2014 bij de locaties Driemaster, Willem de
Zwijgerlaan 1, Amaliaplein en het A4 informatiecentrum.

Willem de Zwijgerlaan afgerond;

Amaliaplein in afrondende fase

3. Doorlopen ruimtelijke procedures
om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Dit kan met een bestemmingsplan of
een afwijkingsprocedure.

nee Dit proces speelt in 2014 bij de locaties Driemaster, Willem de
Zwijgerlaan 1, Amaliaplein en het A4 informatiecentrum.

Willem de Zwijgerlaan past binnen bestemmingsplan

Amaliaplein kan probleem worden in verband met
detailhandelsvisie Provincie zoals vastgelegd in visie Ruimte en
Mobiliteit

Driemaster en A4 info centrum wordt 2015
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Opstellen kaders en
randvoorwaarden locatie voormalige
Driemasterschool

ja nee Voor de locatie Driemaster wordt nu een ontwikkelingsvisie
opgesteld. Daartoe heeft in april 2014 een eerste overleg met
omwonenden en stakeholders plaatsgevonden. Thans wordt met
betrokken partijen, omwonenden Philadelphia en Rijnhart Wonen
concepten uitgewerkt. Vermoedelijk begin volgend jaar voorstellen
met keuzemogelijkheden naar gemeenteraad

2.1 Afsluiten overeenkomst voor
Willem de Zwijgerlaan 1

ja ja Voor de locatie Willem de Zwijgerlaan is in maart 2014 besloten
tot het aangaan van een intentieovereenkomst met Rijnhart
Wonen voor de vestiging van een Thomashuis op deze locatie.
Voor eind dit jaar zal grondoverdracht plaatsvinden

3.1 Doorlopen ruimtelijke procedures
voor locatie Willem de Zwijgerlaan 1

nee nee Plannen worden uitgewerkt door Rijnhart Wonen tot aanvraag
omgevingsvergunning.

3.2 Doorlopen ruimtelijke procedures
voor locatie Amaliaplein

ja nee Dit wacht op formele ondertekening van het contract ( afrondende
fase) en de uitwerking van de plannen door de koper. Eerst
nu echter overleg met Leiden en Zoeterwoude om met
gemeenschappelijke detailhandelsvisie de plannen verder te
onderbouwen.

3.3. In 2015 vrijkomend A4
informatiecentrum

ja nee De gemeente is eigenaar en zal het informatiecentrum
omvormen tot een Groene Hartcentrum, conform de in het
verleden gemaakte afspraken met het rijk. Voor de wijze waarop
dit mogelijk gemaakt gaat worden, is een projectopdracht
vastgesteld.

7B Grondontwikkeling Centrumplan

Inleiding

Het project Centrumplan heeft als hoofddoel het realiseren van een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp. Kloppend
hart van Leiderdorp.
Dat doen wij o.a. door het realiseren van een levendiger centrum met een groter aantal openbare functies en het aantrekkelijker
maken om  te verblijven in het gebied door opwaardering van de openbare ruimte en uitbreiding van het winkelareaal.

Doelen

Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en
leefklimaat in Leiderdorp maken

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1. Het ten opzichte van 2010
verbeteren en vergroten met ongeveer
7.500m2 bvo van het winkelareaal in
Winkelhof in 2015

nee Wereldhave is voornemens minder m2 uitbreiding te realiseren.
Plannen daartoe worden verwacht in het 4e kwartaal maar zijn
afhankelijk van huurpotentieel ( gesprekken lopen). Ondertussen
is begonnen met de verbetering van het bestaande winkelcentrum
(inpandig).

2. Het openbaar gebied in het centrum
uiterlijk in 2015 ten opzichte van 2010
kwalitatief hoogwaardiger in te richten.

nee In september is het voormalige terrein van gemeentehuis netter
ingericht.
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Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Verlenen vergunning activiteit
bouwen

nee nee Dit wacht op de indiening van concrete plannen. Aan de hand van
die plannen zal de raad worden geinformeerd.

2.1 Uitvoering aanpassing kruispunt
Engelendaal

nee nee Dit vindt plaats binnen het IVVP. De planvorming loopt volgens
planning. Voorjaar 2015 wordt gestart met werkzaamheden op dit
kruispunt.

7C Grondontwikkeling W4

Inleiding

De grondontwikkeling W4 dient voor het genereren van gelden waardoor het mogelijk is de in 2012 betaalde bijdrage aan de
verlengde verdiepte A4 te financieren.
We willen dit bereiken door het ontwikkelen van locaties binnen Leiderdorp met het oog op wonen, werken, water en wegen.

Doelen

Generen van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

1.  In 2014 hebben wij in het
plangebied W4 twee woonlocaties,
Plantage en Mauritskwartier, tot
ontwikkeling gebracht die financieel
bijdragen aan de verlengde en
verdiepte A4.

ja Voor Plantage wordt vanaf medio 2014 over het grondbod
onderhandeld. Het bestemmingsplan W4 is nog in procedure bij
de Raad van state
Voor kavel M is er nog geen concrete ontwikkeling.

2.  In 2015 hebben wij in het
plangebied W4 de werklocatie
Bospoort tot ontwikkeling gebracht

ja Er is vertraging ontstaan in het bouwplan van IKEA, dit zal op zijn
vroegst 2016 worden.

Voor de paviljoens is er nog geen concrete ontwikkeling.

Geplande activiteiten voor 2014

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

1.1 Toetsen en bewaken realisatie
woningbouw.

ja nee Naar verwachting kan in 2014 de onderhandelingen over het
grondbod worden afgerond. Tegen het bestemmingsplan W4
is beroep aangetekend wat vertragend heeft gewerkt. Naar
aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State in april
2014 heeft de raad het plan nog enigszins aangevuld/ gewijzigd
in juli 2014. Wij verwachten een (positieve) einduitspraak
in najaar 2014. Hierna zal nog een uitwerkingsplan moeten
worden vastgesteld (door Burgmeester en wethouders) en zullen
vergunningenprocedures voor woningbouw worden opgestart en
doorlopen.

1.2 Er wordt een aantal
recreatievoorzieningen aangelegd.

nee ja De onderhoudstermijn van het park de Groene Schans is
afgerond in april 2014.

2.1 Slopen bestaande
pannenkoekenboerderij

ja ja Dit is in het 1e kwartaal van 2014 afgerond.

2.2 Inzetten op verkoop van de
Paviljoens 1 en 2

nee nee Voor de paviljoens bestaat wel belangstelling, maar er is nog geen
concrete ontwikkeling.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal
budget

Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

PROG 7A Grondontwikkeling
algemeen

72 17 89 397- √ -447%

PROG 7B Grondontwikkeling
Centrumplan

5 10 15 46 √ 309%

PROG 7C Grondontwikkeling W4 2.767 3.091- 324- 1.143 √ -353%

Saldo programma 2.844 3.064- 220- 792 -360%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
PROGRAMMA 7

3.012- 3.141 129 400 311%

Saldo na bestemming 168- 77 91- 1.192 -1306%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:

Programma 7A, toelichting: groen
Het budget betreft raming uren (intern en extern) voor ontwikkelingen die (nog) geen (GIG)project zijn. Alsmede
(tijdelijke)exploitatiekosten voor de boerderij aan de oude Hoogmadeseweg.
In programma 7A is per abuis de rentebaat € 393.686 geboekt die toegerekend wordt aan de W4 reserve. Deze hoort in
programma 7C en zal overgeboekt worden. Daarnaast moet de ingekomen subsidie die Leiderdorp heeft ontvangen en
doorbetaald aan Rhijnhart wonen € 164.000 nog van de balans overgeboekt worden naar de baten in de exploitatie.
Verder worden hier de ontvangen subsidies € 194.231voor bodemsanering geboekt. Omdat deze gelden niet in de nabije
toekomst doorbetaald worden is nu het voorstel om deze gelden in de reserve Egalisatie exploitatilasten te storten en te
oormerken. Er is geen terugbetalingsverplichting op deze subsidie.

Programma 7B, toelichting:
zie de rapportage GIG 2014

Programma 7C, toelichting:
zie de rapportage GIG 2014

Op de afdeling Beleid, cluster Projecten staat een taakstelling op de loonkosten in verband met de afname van de bouw
en grondexploitaties. Deze taakstelling wordt afgeboekt in 2014 ten last van de opbrengsten van de detacheringen van het
personeel van het cluster Projecten.

Openstaande kredieten

bedragen x € 1.000 Krediet-
faciliteit

Uitgaven
t/m 2013

2014
Uitgaven
werkelijk
incl. verpl

Ruimte Toelichting

7 Grondontwikkeling

7210850 Herinrichten Oude Rijnzone 1.100 0 32 1.068 wordt in GIG verantwoord

Totaal 7 Grondontwikkeling 1.100 0 32 1.068

16.997 975 3.020 13.003
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Moties en Amendementen

 M/A onderwerp datum uitgevoerd datum realisatie/voortgang

motie Temporiseren projecten 28-6-2010 21-05-2014 er is een taaktelling opgenomen op het cluster projecten. Deze
moet de komende jaren in gevuld worden.

motie HSL infocentrum 28-6-2010 in definitiefase, in 2e kwartaal naar ontwerpfase, eind 3e kwartaal
besluitvorming raad om ontwerpfase af te ronden.
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Algemene dekkingsmiddelen
Subprogramma

Algemene dekkingsmiddelen Doelen √ √ Activiteiten √ √ Geld √ √

Algemeen

Inleiding

Dit hoofdstuk is een verplicht voorgeschreven hoofdstuk binnen de begroting volgens het besluit Begroting & Verantwoording
(BBV). Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals
dat in de 7 programma’s is uiteengezet.

Doelen

Een degelijk financieel beleid

SMART doel Aangepast t.o.v.
1e rapportage?

Voortgang 2014

De jaarrekening is structureel in
evenwicht.

nee De jaarrekening 2013 is structureel in evenwicht.

De begroting is structureel in
evenwicht.

ja De begroting 2014 is structureel in evenwicht. De begroting
2015-2018 wordt nu opgesteld. Hierbij is 2015 eveneens
structureel in evenwicht.

De jaarrekening is materieel in
evenwicht.

nee De jaarrekening 2013 is materieel in evenwicht.

De begroting is materieel in evenwicht. ja De begroting 2014 is materieel in evenwicht. De begroting
2015-2018 wordt nu opgesteld. Hierbij is 2015 eveneens materieel
in evenwicht.

Geplande activiteiten voor 2013

Activiteit Aangepast
t.o.v. 1e

rapportage?

Afgerond Voortgang 2014

Algemene uitkering nee nee,
doorlopend

Vanaf eind 2013 is gestart met het opvangen van fluctuaties
in de algemene uitkering gedurende het lopende jaar en het
daarop volgende jaar via de nieuwe bestemmingsreserve
egalisatiereserve Uitkering Gemeentefonds. Hierdoor hebben
deze fluctuaties niet langer invloed op de lopende begroting en
het jaarrekeningresultaat, uiteraard voor zover deze fluctuaties
kunnen worden opgevangen binnen de middelen van deze
reserve. Steeds zal aan de hand van de circulaires over het
gemeentefonds een begrotingswijziging worden voorgelegd om de
mutaties in de reserve vast te leggen.

Belasting- en legesverordeningen nee ja De legesverordeningen 2014 zijn vastgesteld in de raad van
december 2014

Door ontwikkelen Planning & Control
producten

nee nee De doorontwikkeling van de P&C producten vindt op dit moment
via twee kanalen plaats:
1. Systeem- en procesaanpassingen vanuit SP71. Door
aanpassingen in ondersteunende systemen komen de
rapportages nu efficiënter tot stand.
2. Kwaliteitsverbetering, binnen de gemeente wordt sterker
gestuurd op de kwaliteit.
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Wat mag het kosten?

x € 1.000 Budget Budget
wijziging

Totaal budget Geboekt stop-
licht

Werkelijk/
begroot
na wijz.

Alg dekkingsmiddelen A Lokale
heffingen

7.472- 0 7.472- 6.796- √ 91%

Alg dekkingsmiddelen B Alg.
uitkering

23.467- 297 23.170- 15.974- √ 69%

Alg dekkingsmiddelen C
Onvoorzien

55 0 55 0 √ 0%

Alg dekkingsmiddelen D Dividend 271- 0 271- 453- √ 167%

Alg dekkingsmiddelen E
Financiering

1.989- 6 1.983- 1.351- √ 68%

Alg dekkingsmiddelen F Overig 1 0 1 1 √ 67%

Saldo programma 33.142- 303 32.840- 24.573- 75%

Bestemming resultaat (-/- =
storting)

VERREKENING RESERVES
ALG.DEKKING

447 320- 127 207

Saldo na bestemming 32.696- 17- 32.712- 24.366- 74%

Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht:
A. Lokale heffingen, toelichting:
De geraamde inkomsten bij precariobelasting worden niet geheel gerealiseerd. Oorzaak is een te hoge indexatie in 2013.
Voor dit jaar kan het tekort worden opgevangen door een voordeel op OZB binnen de begroting. Voor de jaren 2015 wordt
voorgesteld de opbrengst precario belasting bij de financiële kadernota 2016-2019 te verlagen met € 17.250.

B. Algemene uitkering, toelichting:
- Uit de uitwerking van de meicirculaire 2014 is zoals in de brief aan de Gemeenteraad ( Z/14/002950/5158) een voordeel
gekomen, hiervan is een bedrag van € 54.000 in de behoedzaamheidsreserve gestort. De uitwerking van deze circulaire is
voor 2015 en verder al meegenomen in de begroting 2015.

C. Onvoorzien, toelichting:
De post onvoorzien is nog niet gebruikt in 2014. We boeken het budget nu weg ten gunste van de algemene taakstelling.

D. Dividend, toelichting:
De geraamde inkomsten voor lichtbakken en billboards worden niet gerealiseerd. Voor de exploitatie van de lichtmastreclame
is een nieuwe overeenkomst aangegaan. Hierbij zijn de bestaande overeenkomsten opgezegd en moet de nieuwe exploitant
nieuwe klanten acquireren. Zijn verwachting is dat de inkomsten de komende jaren zullen stijgen. Tegenover dit nadeel staat
een extra inkomst op het dividend van Alliander en BNG. Per saldo levert dit een voordeel op van € 222.350 voor 2014, voor
2015 en verder wordt vooralsnog alleen het nadeel van de inkomsten op de lichtbakken en billboards opgenomen en nog geen
voorschot genomen op het toekomstig resultaat van Alliander en BNG.

E. Financieringsfunctie, toelichting:
De financieringsfunctie gaat over de interne en externe rente. Er is een inschatting gemaakt voor de rente naar het einde van
het jaar. We verwachten dat naar het einde van het jaar per saldo geen of een minimaal verschil zal optreden op dit onderdeel.
Daarom is het verkeerslicht op groen gesteld. Wel wordt er een budgetneutrale begrotingswijzigingsvoorstel gedaan inzake de
brede scholen (zie programma 1F).

F. Overig, toelichting:
Op dit onderdeel worden uitsluitend kleine verschillen uit de kostenverdeling geboekt.
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Moties en amendementen

Voor dit programma zijn er geen openstaande moties en/of amendementen.
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Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing
NB. De inhoud van deze paragraaf is gelijk aan de inhoud van de paragraaf in de begroting 2015-2018

1. Algemeen
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn
getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in
een ratio weerstandsvermogen en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de mate aan, waarin de
gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen zonder effecten voor het voorzieningenniveau.

Weerstandscapaciteit
Het weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de langlopende voorzieningen
en de begrotingspost onvoorzien.Het is een politieke afweging om te bepalen welke delen van de incidentele en structurele
componenten men tot deweerstandscapaciteit wil rekenen. In het beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement is die
afweging uitgewerkt.

Risicomanagement
Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De gemeente wil risico's die zij loopt zo
veel mogelijk beheersen door ze structureel en op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren, beoordelen.
Dooreen goed systeem van risicomanagement worden bestuurders en managers in staat gesteld voor risico’s, die het behalen
van dedoelstellingen van de organisatie bedreigen, passende beheersmaatregelen te nemen.

2. Risico's

Risico-overzicht
Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een
risicomanagement informatiesysteem dat bij meer gemeenten wordt gebruikt. Hiermee worden risico's systematisch in kaart
gebracht en beoordeeld door alle afdelingen binnen de gemeente. Op grond van het beleidskader weerstandsvermogen en
risicomanagement worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage,
nadat een beheersmaatregel is getroffen, aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit aangevuld met de getroffen
beheersmaatregel. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico’s opgenomen.
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Tabel 1: de 10 belangrijkste risico's

PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

1 Onvoldoende budget om benodigde
aanbod voor ondersteuning te
realiseren (met name op PGB Jeugd)

Actief
1. permanente monitoring budget om
actie te kunnen ondernemen;
2. inventariseren aantallen lopende
trajecten;
3. financiële reserve aanleggen;
4. verschuiving in prioriteiten gemeente
begroting;
5. kosten baten op lange termijn
onderzoeken;
6. samenwerking op financieel gebied,
spreiding financiële risico's in regio,
bijv. bij financiële gevolgen incidenten
jeugdzorg

90% 1.400.000 9.65%

1 Btw niet compensabel op jeugdzorg en
wmo die via een samenwerkings-
verband wordt ingekocht.

Actief
1. Geen samenwerkings-
verband;
2. landelijke lobby

90% 600.000 4.15%

1 Niet tijdig beschikken over juiste
informatie ten behoeve van beleids-
ontwikkeling en begroting en informeren
cliënten

Actief
1. bepalen en inventariseren van
gegevens die nodig zijn;
2. inzichtelijk maken welke informatie
wel binnen gemeente en regio
beschikbaar is;
3. signaleren ontbrekende informatie en
lobby naar landelijke overheid

90% 600.000 4.14%

7 Exploitatie door derden in combinatie
met beperkte bankgarantie. Recht
op bankgarantie, deze zal echter niet
toereikend zijn om herinrichtings-
kosten en/of eventuele
milieuproblematiek te dekken.
Daarnaast vervalt mogelijk een deel van
de huuropbrengst van de polder.

Actief
Uitvoerings-
kosten liggen bij een externe partij en
er is voorzien in een goede monitoring
(Omgevingsdienst West-Holland/
Provincie)

50% 1.000.000 3.83%

8 Doordat de interne rentebaten en
rentelasten voor een groot deel
afhankelijk zijn van de GIG heeft een
verschuiving in de geprognosticeerde
uitgaven en inkomsten binnen de
GIG projecten een direct effect op het
rentesaldo. De GIG wordt defensief
geraamd. Dit leidt echter tot een
offensieve raming voor het rentesaldo.
In de begroting is voorzichtig met de
renteposten van de GIG omgegaan,
toch kunnen hier nog extra nadelen cq
voordelen op volgen. Lagere inkomsten
op de interne rente cq hogere uitgaven.

Actief
Rente onderzoek gedaan. Rente
opbrengst in exploitatie is afgetopt

90% 500.000 3.45%

1 ICT-systemen niet tijdig gereed om
gebruik en uitwisseling van informatie te
ondersteunen

Actief
1. aansluiting zoeken bij landelijk advies
over informatie- voorziening;
2. inventarisatie betrokken systemen
inclusief verwachte knelpunten;
3. beginnen met veilige ict-
toepassingen, bewezen technologie;
Acties:
1. audit tbv toets privacy en veiligheid
gegevens;
2. duidelijke afspraken en protocol
over informatie- beveiliging en privacy
gegevens
3. informatie- voorziening inrichten
vanuit principe klant is eigenaar dossier
en medewerkers hebben toegang

90% 400.000 2.78%
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PRG Risico (incl.gevolg) Beheersmaatregel Kans Financieel
gevolg

(max) in €

Invloed

2 Kosten voor beschutte werkplekken en
re-integratie bij DZB nemen toe

Actief
Keuzes over verdeling budget
over doelgroepen en inzet van
effectieve instrumenten op basis van
financieel afwegingsmodel, waarin de
financiële gevolgen in grote lijnen zijn
aangegeven.

90% 400.000 2.76%

8 Verstrekte garantstellingen voor
leningen aan diverse instellingen,
kunnen niet worden afgelost. Dit
risico is gestegen ten gevolge van de
kredietcrisis (inclusief NHG). (zie ook
R62)

Actief
Beleid is erop gericht dat er geen
nieuwe garantstellingen zonder
waarborg worden afgegeven. 90% 400.000 2.76%

7 Op een terrein is een discussie over
het verlenen van medewerking aan
programma eigenaar/ontwikkelaar

Suggestie
Contractueel goed vastleggen van
afspraken

70% 500.000 2.71%

1 Gemeente is niet in staat inkoop/
aanbesteding voldoende te realiseren

Actief
1. tijdig betrekken deskundigen op
terrein van financiën en aanbesteding;
2. In aanbestedings- traject meerdere
mogelijkheden tot sturing aanbrengen;
3. verschillende modellen voor
bekostiging logisch inzetten;
4. inzetten op kennis en expertise
uitwisselen met partners

70% 450.000 2.43%

Totaal grote risico's 6.250.000

Overige risico's (104) 25.899.005

Totaal alle risico's 32.149.005

Veranderingen in top 10 van risico’s
Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet,
Participatiewet en Wmo). Dit zijn de drie decentralicaties (3D). Hierdoor zijn er 3D risico's t.o.v. de vorige risico's (jaarrekening
2013) in de top tien gekomen. Dit zijn:

■ Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB Jeugd);
■ Btw niet compensabel op jeugdzorg en wmo die via een samenwerkings-

verband wordt ingekocht;
■ Niet tijdig beschikken over juiste informatie ten behoeve van beleids- ontwikkeling en begroting en informeren cliënten;
■ ICT-systemen niet tijdig gereed om gebruik en uitwisseling van informatie te ondersteunen;
■ Kosten voor beschutte werkplekken en re-integratie bij DZB nemen toe;
■ Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende te realiseren.

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren
van het maximale bedrag van € 32.149.005 voor alle risico's ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in
hun maximale omvang optreden. Bij de simulatie is gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.
Het resultaat is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 8.180.343 het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen
worden afgedekt. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door alle risico's waarvoor geen of onvoldoende
beheersmaatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
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Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest relevante percentages en de daarmee corresponderende benodigde
weerstandscapaciteit.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage Bedrag (€)

75% 7.267.031

80% 7.502.921

85% 7.794.574

90% 8.180.343

95% 8.777.960

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Voor het bepalen beschikbare weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de kadernota weerstandsvermogen en
risicomanagement (2009) alsmede de nota’s en reserves en voorzieningen (2013) gebruikt. De beschikbare weerstandscapaciteit
bestaat uit een direct en niet direct beschikbaar deel. De niet direct beschikbare deel kan na democratische besluitvorming
worden omgezet van een niet direct beschikbaar naar direct beschikbaar

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand Capaciteit (€)

Direct beschikbaar 3.766.198

Niet direct beschikbaar 9.613.413

Begroting: Onvoorziene lasten 55.183

Totale weerstandscapaciteit 13.434.794

4. Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde
risico's en de daarbij horende benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide
componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Beschikbare weerstandscapaciteit € 13.434.794Ratio weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit
=

€ 8.180.343
= 1,64

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A > 2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim
voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende

F < 0.6 ruim
onvoldoende

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Het
ratio van uw organisatie valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende.



2de Bestuursrapportage 2014 -- gemeente Leiderdorp 69

Tabel 5: Risicoverdeling per programma

Risico per programma Aantal risico's Brutobedrag Nettobedrag
(=bedrag na
maatregelen)

M1 Aantal
risico's m.b.t.

samenwerkings-
verbanden

Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd 23 5.627.000 5.625.000 20 2

Programma 2 Werk en Inkomen 3 800.000 800.000 2 0

Programma 3 Kunst, Cultuur en
Sport

1 200.000 200.000 0 0

Programma 4 Beheer openbare
ruimte

9 1.815.000 1.775.001 3 0

Programma 5 Ruimtelijk Beleid 2 200.000 60.000 1 0

Programma 6 Bestuur,
Burgerzaken en Veiligheid

37 14.899.002 11.879.002 38 5

Programma 7 Grondontwikkeling 18 8.025.000 6.350.001 17 0

Algemene dekkingsmiddelen 15 6.125.001 4.830.001 10 0

Niet in te delen in programma 6 630.000 630.000 2 1

Totaal 114 38.321.003 32.149.005 93 8

Uitplitsing programma 7
Grondontwikkeling

W4-risico's 17 7.525.000 5.850.001 0 0

overige programma 7 1 500.000 500.000 0 0

Totaal 18 8.025.000 6.350.001 0 0
* Aantal actieve beheersmaatregelen
1 Aantal actieve beheersmaatregelen
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Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding

De bedrijfsvoering van de gemeente heeft een belangrijke rol in de realisatie van de doelen van de gemeente. Bedrijfsvoering
is een onderdeel van zowel de primaire processen, dienstverlening aan burgers, beleids- en bestuurlijke processen, als de
ondersteunende processen. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat de programmabegroting, de productenraming en de
werkplannen van de ambtelijke organisatie op een zo efficiënt mogelijke wijze gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt gerealiseerd
met de organisatie-eenheden Control en Concernzaken en in samenwerking met Servicepunt71.

Control is belegd in een afzonderlijke eenheid met een onafhankelijke positie in de organisatie , en valt rechtstreeks onder de
gemeentesecretaris.Control bevordert en bewaakt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsprocessen
binnen de gemeente Leiderdorp en de betrouwbaarheid van de informatie die deze processen opleveren (zogenaamde ‘brede
control’).

Communicatie is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding
is een belangrijk middel om een adequate informatie-uitwisseling te realiseren en om een goede verstandhouding met burgers
en andere relaties te verkrijgen, alsmede om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het
communicatiebeleidsplan 2012-2015 is de ‘kapstok’ voor het werk en de activiteiten van communicatie.

Salaris-, inhuur- en studiekostenoverzicht
Er wordt een onderscheid gemaakt in:
- Salarislasten
- Inhuur derden ter vervanging van vaste formatie
- Inhuur derden voor tijdelijke uitbreiding
- Studiekosten
- Onafhankelijk advies voor specifieke doeleinden.
In het overzicht zijn uitsluitend de kosten met betrekking tot de exploitatie opgenomen. Kosten voor inhuur, studie, advies en
salaris dat rechtstreeks geboekt wordt op investeringen/voorzieningen/grondexploitaties zijn niet meegenomen.
De verplichtingen zijn niet meegenomen.

Het overzicht van salaris-, inhuur- en studiekosten is als volgt:

bedragen
x € 1.000

2014
primitief

2014
na Begr. wijz. t/m

juli incl. form. wijz.

2014
werke-

lijk t/m augustus

%
2014 Werkelijk/
2014 na wijz.

salariskosten algemeen 10.651 10.608 6.517 61%

inhuur derden vaste formatie 573 229 763 333%

inhuur derden tijdelijke formatie 23 60 255 426%

studiekosten 229 288 195 68%

onderzoek en advies alg. 911 1.272 1.000 79%

12.386 12.457 8.729 70%

a. Salarislasten algemeen
De loonkosten blijven iets achter op de begroting. Het voordeel wat ontstaat betreft o.a. een vacature van bij het cluster Beleid
welke nu gereserveerd wordt voor eventuele inhuur voor ondersteuning bij de implementatie van de 3D transities. Daarnaast
wordt de vacature voor een managementassistente bij het cluster Projecten niet meer ingevuld. Deze vacature komt te vervallen
en wordt verrekend met de taakstelling (motie programma 7) die op projecten staat. Ook bij de afdeling Gemeentewerken staan 2
vacatures open waar op dit moment op ingehuurd wordt.
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Er wordt een mogelijk voordeel verwacht op de salarislasten van circa € 170.000 in 2014. Dat is inclusief de kosten van de nieuwe
CAO, geschat op € 90.000 voor 2014.

b. Inhuur derden vaste en tijdelijke formatie
Bij de afdeling Concernzaken wordt een medewerker vervangen die tijdelijk uitgeleend is aan het Servicepunt71. De inhuur
is duurder dan de loonkosten en de te ontvangen vergoeding die hiertegen over staat. Daarnaast wordt bij de afdeling
Gemeentewerken personeel ingehuurd die ten laste van de loonkosten moet komen. Ook wordt extra personeel ingehuurd voor
de implementatie 3D transities. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld conform raadsvoorstel. Deze budgetten staan echter nog op
de kostensoort advies. Een begrotingswijziging van kostensoort moet hier nog plaatsvinden.
c. Studiekosten
De zijn regulier opleidingsbudget en individueel opleidingsbudget. Deze laatste wordt nog niet massaal aangevraagd. De
ambtenaren hebben echter de mogelijkheid om dit budget a € 500 per persoon per jaar 3 jaar op te sparen en in een keer te
vragen.

d. Onderzoek en advies algemeen
Met name bij de directie is op dit moment een onderschrijding op advieskosten. Dit wordt veroorzaakt door het budget wat vrij
gemaakt is voor de organisatievernieuwing en voorlopig op advieskosten is geplaatst. Dit budget moet echter nog opgedeeld
worden in de verschillende kostenaspecten die voor dit project benodigd zijn. Daarnaast is in de laatste begrotingswijziging van
2013 € 91.500 bestemd voor bestemmingsplannen 2014. Hiervoor is nog geen advies ingehuurd. Het budget voor breedtesport
welk vrijgemaakt is in de kadernota 2014 is op advieskosten geplaatst en is nog niet afgerekend.
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OVERIGEN

In dit onderdeel treft u, conform de Financiële verordening 212, een overzicht aan van:
- verkorte balans
- aangevraagde subsidies
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Verkorte balans
bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2014 Saldo 31-08-2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa 0 0

Kosten onderzoek en ontwikkeling 236 237

Immateriële vaste activa 236 237

Materiële vaste activa

Investeringen met maatschappelijk
nut

1.290 1.935

Investeringen met economisch nut 61.237 68.036

Totaal materiële vaste activa 62.527 69.971

Financiële vaste activa

Bijdrage activa derden 9.096 8.915

Deelnemingen (effecten) 2.137 2.137

Leningen overige verbonden
partijen

26 24

Overige langlopende leningen 9.160 9.160

Totaal Financiële vaste activa 20.419 20.237

Totaal vaste activa 83.182 90.444

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en
handelsgoederen

0 0

Onderhanden werk projecten 1.637 1.637

Totaal Voorraden 1.637 1.637

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen 3.816 2.158

Overige vorderingen 6.182 3.548

Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar 9.999 5.706

Liquide middelen 2 1

Overlopende activa

Overige vorderingen 102 115

Totaal vlottende activa 11.739 7.459

Totaal generaal 94.922 97.904
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bedragen X € 1.000 Saldo 01-01-2014 Saldo 31-08-2014

vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.693 3.163

Bestemmingsreserves 37.752 37.353

Totaal eigen vermogen 40.445 40.517

Resultaat na bestemming 545

Voorzieningen 7.429 7.120

vaste schulden

Onderhandse leningen bij
binnenlandse banken

22.071 23.663

Waarborgsommen 7 7

Totaal vaste schulden 22.077 23.670

Totaal vaste passiva 70.496 71.307

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

Bank- en girosaldi 5.329 7.387

Overige schulden 3.565 1.837

Totaal Netto vlottende schulden 8.894 9.223

Overlopende passiva 15.531 15.088

Totaal vlottende passiva 24.425 24.312

Totaal generaal 94.922 95.619

Toelichting verkorte balans

Algemene toelichting
In deze rapportage is de verkorte balans opgenomen, waarin tussentijds inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de
verschillende balansposten tot 31 augustus 2014. Voor het niveau van de toelichting is aangesloten bij de hoofdindeling van de
balans conform het financiële systeem.

De verkorte balans die wij u hier presenteren bestaat uit een “foto” van de stand van de administratie per 31 augustus 2014. Er is
geen sprake van een tussentijdse afsluiting hetgeen ook verklaart waarom de balans per 31 augustus 2014 niet in evenwicht is.
Aan het saldo van deze balans kunnen geen conclusies worden verbonden. Hierna worden de relevante balansposten toegelicht.

Immateriële vaste activa
Naast de geplande afschrijvingen van € 47.000 is er € 48.000 geactiveerd, wat resulteert in een toename van € 1.000
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Materiële vaste activa
Dit betreft voor maatschappelijk nut een verhoging van met name de volgende activa: Brede school west buitenruimte en IVVP.
Voor economisch nut betreft dit een verhoging van met name de volgende activa: Brede school west casco, Van Oude Rijn tot
Kaag en ondergrondse wijkverzamelcontainers.

Financiële vaste activa
Bijdrage activa derden loopt conform begroting en betreft dus afschijvingen.
Deelnemingen geen bijzonderheden.
Leningen overige verbonden partijen loopt conform begroting en betreft een afschrijving en kapitaallasten.
Overige langlopende leningen geen bijzonderheden.

Voorraden
Deze post wordt pas aan het einde van het jaar beoordeeld en gemuteerd aangezien dit grotendeels te maken heeft met de GIG.
In de voortgangsrapportage van de GIG zal nader in worden gegaan op de mutaties.

Uitzettingen korter dan 1 jaar
Vorderingen openbare lichamen:
De te verrekenen BTW en btw-compensatiefonds wordt hier op verantwoord, € 2,08 miljoen.
De overige posten voor openbare lichamen betreft nog € 75.249, welke nog verrekend/ontvangen dienen te worden.

Overige vorderingen betreft voornamelijk:
Het saldo van de belastingdebiteuren is toegenomen met € 2,36 miljoen. Dit komt door het opleggen van belastingen eind februari
2014, welke in de loop van het jaar zullen worden betaald. Ook dient er nog een verrekening plaats te vinden met de banksaldi
belastingdebiteuren aan de passiva zijde van € 0,84 miljoen.
Het saldo van de overige vorderingen is verminderd met € 5,15 miljoen tot een openstaand saldo van € 0,33 miljoen. 
Dit betreft met name de facturen die nog als nog te ontvangen stonden op de eindbalans 2013 ad € 4,73 miljoen. Deze post is
in het begin van het jaar volledig teruggedraaid, waardoor deze nu nihil is. Bij het opstelen van de jaarrekening 2014 wordt het
nieuwe bedrag bepaald voor de nog te ontvangen facturen en vind hier weer een opboeking plaats.

Liquide middelen
Liquide middelen geen bijzonderheden.

Overlopende activa
Onder de overlopende activa is € 65.230 verrekend inzake diverse vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten in 2013.
Daarnaast neemt de overlopende activa post SZW toe met € 78.137, omdat de subsidie voor het gehele jaar is geboekt.
Leiderdorp ontvangt deze subsidie maandelijks van het ministerie.

Eigen vermogen
De begrote mutaties in niet resultaatafhankelijke reserves worden maandelijks geboekt. De ‘resultaatafhankelijke’ reserves
worden aan het eind van het jaar geboekt. Hierbij valt te denken aan de mutaties met betrekking tot grondexploitatieprojecten.

Resultaat na bestemming
Voorlopig resultaat van de jaarrekening 2014 is niet ingevuld aangezien dit pas eind van het boekjaar bekend wordt.

Voorzieningen
De dotaties in voorzieningen worden maandelijks geboekt.

Vaste schulden
De aflossingen van de onderhandse leningen zijn geboekt conform de afgesproken aflossingsschema’s. Daarnaast is er een
nieuwe lening afgesloten van € 4.000.000.
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Netto vlottende schulden
Bank- en girosaldi
Dit betreft uitgaven en inkomsten via de bankrekeningen in totaal een toename op de bankrekeningen van € 2,06 miljoen,
waarvan € 0,84 miljoen belastingdebiteuren betreft (zie ook verklaring bij uitzettingen korter dan 1 jaar).
Het overige verschil van € 1,22 miljoen komt doordat de negatieve standen op de rekeningen courant in 2014 zijn opgelopen met
dit bedrag.
Deze kortlopende schuld op de rekeningen courant omvat het saldo aan inkomsten (bijvoorbeeld algemene uitkering) en uitgaven
(bijvoorbeeld de ontvangen inkoopfacturen). De kortlopende schuld fluctueert binnen de bandbreedte die wordt bepaald door
de kasgeldlimiet (wet Fido) en de kredietlimiet op de rekeningcourant. Indien dit noodzakelijk is, dan wordt de kortlopende
financiering omgezet in langlopende financiering doormiddel van het aantrekken van een langlopende lening.

Overige schulden betreft voornamelijk
Het saldo van de crediteuren per 31-8-2014 neemt toe van € 1,48 miljoen per 31-12-2013 met € 0,69 miljoen tot een openstaand
saldo van € 2,17 miljoen.
Het saldo van de facturen die nog als nog te betalen stonden op de balans 2013 ad € 1,86 miljoen is betaald, waardoor deze nu
nihil is. Daarnaast zijn er nog betalingen die nog moeten worden doorbelast van de maand ervoor, waardoor de overige schulden
per 31-8-2014 toenemen van € 5.000 per 31-12-2013 met € 327.000 tot een openstaand saldo van € 332.000.

Overlopende passiva
Het saldo van de overlopende passiva per 31-8-2014 neem af van € 15,53 miljoen per 31-12-2013 met € 443.000 tot een
openstaand saldo van € 15,09 miljoen.
De grootste post betreft een voorschot voor de gronden in Bospoort ad € 13,43 miljoen.
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Aangevraagde subsidies
Nr. onderwerp toegekend

ja/nee/onderhanden
reden van niet
toekennen

subsidieverstrekker totale subsidie

1 Training agressie en
geweld

onderhanden  A&O fonds  

2 DV inrichting Van
Poelgeestlaan

ja
onderhanden

 BDU (Provincie) 34.500
131.650

3 DV inrichting
Meerburglaan/
buitendijklaan

onderhanden  BDU (Provincie)  samen met nr.2

4 subsidie in standhouden
munnikenmolen 

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

n.n.b.

5 subsidie in standhouden
Zijllaanmolen

onderhanden  Rijksdienst voor
cultureel erfgoed

 n.n.b.

6 ISV subsidie bodem ja  Provincie 234.000

7 DV inrichten
Mauritssingel

ja BDU Provincie 38.500

8 DV inrichten Voorhoflaan ja BDU provincie 58.437

9 DV muzenlaan deel 2 onderhanden BDU Provincie 130.000

10 bloemrijke berm ja

onderhanden

ja

Provincie, LEADER

Holland Rijnland

Haaglanden

55.000
17.000
3.676

11 archeologie Plantage ja Rijksdienst voor
cultureel erfgoed RCE

544.000

12 limes Plantage onderhanden Provincie
Holland Rijnland

50.000
20.000

13 stad-landverbinding onderhanden Provincie 149.000

14 Trendteam ja NA Youth in Action 12.000
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BEGROTINGSWIJZIGING

De volgende begrotingswijziging wordt separaat aan de raad aangeboden.

Programma 2014

Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten

2015 2016 2017 2018

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -939.568 -30.000 -52.851 -53.145 -53.437 -53.730

2 - Werk en Inkomen 77.430 -11.331 - - - -

3 - Kunst, Cultuur en Sport 118.000 - -  -14.478 -16.685  -18.847

4 - Beheer openbare ruimte -115.000 - 55.632 15.274 14.916 14.558

5 - Ruimtelijk beleid -146.062 - 122.000 - - -

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 511.608 16.531 200.457 89.241   66.809 66.809

7 - Grondontwikkeling - -194.232 - - - -

Algemene Dekkingsmiddelen -55.183 178.954 40.000 35.000 35.000 35.000

Saldo van baten en lasten -548.775 -40.078 365.238 71.892 46.603 43.790

Mutatie reserves 848.340 -186.577 -277.632 -15.274 -14.916 -14.558

72.910 87.606 56.618 31.687 29.232Totaal resultaat

nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel
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Gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
info@leiderdorp.nl
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