
RAAD 9 december 2014 

 
 
20.00 UUR  BESLUITVORMING RAAD AGENDA 
 
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vragenronde en mededelingen 
 

4. Benoeming en beëdiging burgerraadslid de heer Bah voor Groen Links 
 

5. Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) 
Om de herontwikkeling aan de Hoogmadeseweg 60A mogelijk te maken is het nodig af te 
wijken van het bestemmingsplan. In dit voorstel is de vraag aan de raad hiermee in te 
stemmen.  
 

6. Fietsnota 2014-2020  
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige 
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is 
het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal 
veilig en fijnmazig fietsnetwerk. De vraag aan de raad is de nota vast te stellen. 
 

7. Notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van dit voorstel is het bieden van het beleidskader voor de uitvoering van de 
tegenprestatie en de verordening vast te stellen. De vraag aan de raad is de notitie en de 
verordening vast te stellen. 
 

8. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering 
wanneer de belanghebbende zich niet aan verplichtingen van de wet houdt. De vraag aan de 
raad is de verordening vast te stellen. 
 

9. Re-integratieverordening Participatiewet 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de keuzes ten aanzien van o.a. de 
ondersteuning, in te zetten voorzieningen, instrumenten en doelgroepen. De vraag aan de 
raad is de verordening vast te stellen. 
 

10. Actualisering Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2015 
Overeenkomstig de uitgangspunten van de programmabegroting 2015 dient deze verordening 
voor het belastingjaar 2015 te worden vastgesteld door de raad. 

 
11. Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds 

Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in het Politiek Forum op 18 november jl. 
bereiden de Leiderdorpse (plv.) AB-leden een zienswijze voor ter bespreking in de raad (wordt 
voor de fractievergaderingen nagezonden). 
 

12. Bestuursrapportage 2
e
 kwartaal inclusief begrotingswijziging 

Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo voor 2014 actueel 
gehouden. Vraag aan de raad is deze begrotingswijziging vast te stellen.  

 
 
 



13. Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014 
Met deze laatste begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de 
jaren 2014-2018 bijgesteld. 
 

14. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 
De wijzigingen van de APV komen voort uit: 

 de aanpassing van de evenementenparagraaf in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2014; 

 de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. 
 

15. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda:  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 
 
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is: 

 Bodembeheernota - GroenLinks pleit voor het aanscherpen van de regelgeving rond 
baggeren en roept het college op hierover afspraken te maken met het 
Hoogheemraadschap en het nog eens te bespreken met de Omgevingsdienst West 
Holland en de inspreker uit de commissie Ruimte (16-06-2014) → stand van zaken? 
 

 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 - Daar waar deze 
verordening leidt tot beleidsuitwerking komt het college terug naar de raad → 141127 
informatie in raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 

16. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. N.B. Wilt u als 
raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? Dan graag van te 
voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk donderdag 4 december voor 12.00 uur). 
 

17. Vaststellen besluitenlijst raad 17 november jl. 
 

18. Sluiting 
 
Leiderdorp, 24 november 2014 
namens de voorzitter van het Politiek Forum, 
 
mw. J.C. Zantingh, griffier 
 

 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Griffie  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: benoeming burgerraadslid GrL 

dhr. Bah 

   

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel Z/14/000964/15772; 

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

Leiderdorp 2014; 

 

 

b e s l u i t: 

 

Te benoemen tot burgerraadslid de heer I.L. Bah (Groen Links). 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

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

*Z0033968B4
8* 
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 2014  raadsvoorstel   

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  Benoeming burgerraadslid 

Groen Links dhr. Lamarana 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Te benoemen als burgerraadslid de heer I.L. Bah 
 

 

 

1 Inleiding 

Groen Links stelt voor te benoemen als burgerraadslid: 

De heer I.L. Bah 

Karolusgulden 12 

2353 TA Leiderdorp 

 

2 Beoogd effect 

Door het benoemen van de heer Bah heeft Groen Links een burgerraadslid om in te zetten 

bij het Politiek Forum. 

 
3 Argumenten 

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

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

het Politiek Forum. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

*Z003394FDB
5* 
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7 Kosten, baten en dekking 

Voor het deelnemen aan het Politiek Forum ontvangen burgerraadsleden een vergoeding 

conform de verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden 

gemeente Leiderdorp 2011. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 
 
 
Bijlagen: Inlichtingenformulier 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Beleid Ruimte  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  herontwikkeling 

Hoogmadeseweg 60A Besluit 

categorie vvgb 11-2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/005105/9510 van 19 augustus 2014; 

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

gelet op het bepaalde in artikel art 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan met de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & Dier aan de 

Hoogmadeseweg 60A. 

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd zonder 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor 

een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

 

 

 

 

 

 

*Z001D13431
7* 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Beleid Ruimte  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: herontwikkeling 

Hoogmadeseweg 60A Besluit 

categorie vvgb  

11-2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & Dier aan de 

Hoogmadeseweg 60A. 

2. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat geen 

ontheffing nodig is in het kader van de Flora- en Faunawet, of dat een dergelijke 

ontheffing is verleend. 

3. De voorwaarde te stellen aan de benodigde omgevingsvergunning dat uit 

archeologisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd zonder 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad.  

4. De activiteit genoemd onder 1  toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor 

een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet vereist is, overeenkomstig 

raadsbesluit d.d. 19 december 2011 onder registratienr. 2011I01959. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A is technisch verouderd en te klein voor de 

formule van Ranzijn. Hoorne BV ontwikkelt namens zusterbedrijf Ranzijn een nieuw 

tuincentrum op dezelfde locatie. Deze mogelijke ontwikkeling is ook in de gebiedsvisie 

‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’ benoemd, waarbij de verplaatsing van de toegang 

van het terrein naar de kant van de Willem-Alexanderlaan als uitgangspunt wordt benoemt.  

 

In het bestemmingsplan ‘W4’ heeft het perceel weliswaar de bestemming ‘Detailhandel’ en 

de functieaanduiding ‘tuincentrum’, maar de beoogde nieuwbouw past niet in het 

*Z001D11AA5
5* 
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aangewezen bouwvlak (rood oplichtend in de figuur hierna). Ook de maximaal toegestane 

bouwhoogte is niet voldoende om de beoogde moderne gebouwen te kunnen realiseren. 

 

Om het bouwplan te realiseren is daarom een afwijking van het bestemmingsplan nodig 

(art. 2.12 lid sub a onder 3 Wabo). Voor een dergelijke afwijkingsprocedure is ook 

instemming van de gemeenteraad nodig in de vorm van een verklaring van geen 

bedenkingen (vvgb). Daarnaast kan de raad ook voorafgaand aan de procedure 

instemmen door het project toe te voegen aan de ‘categorie gevallen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen vereist is’ (hierna ‘de categorie’).  

 

In dit voorstel wordt de raad gevraagd op basis van de concept ruimtelijke onderbouwing, 

het schetsplan en de exploitatieovereenkomst het plan toe te voegen aan de categorie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Hoorne BV heeft namens Ranzijn ook deelgenomen in de totstandkoming van de 

gebiedsvisie ‘Willem-Alexanderlaan en omgeving’. In de uiteindelijke visie is over deze 

locatie opgenomen: 

 

“Het tuincentrum Ranzijn blijft op huidige plek, maar onderzoekt mogelijkheden om het 

tuincentrum te moderniseren, bij voorkeur met uitbreiding van metrage. De functie en uitstraling 

van de plek verandert daarbij niet.  

De algemene uitgangspunten voor het plangebied zijn voldoende sturend voor 

de ontwikkeling. Belangrijkste verandering is mogelijk de verplaatsing van de entree naar de 

Willem-Alexanderlaan.” 

 

Behandeling Politiek Forum 15 september 2014 en Informatiebijeenkomst 6 oktober 2014 

Op 15 september is dit voorstel besproken in het Politiek Forum. Naar aanleiding van de 

daar gerezen vragen over onder meer de bouwhoogte, de ontsluiting en de te vestigen 

dierenkliniek is een extra informatieronde ingelast. Op 6 oktober 2014 is in aanwezigheid 

van raadsleden, omwonenden en de aanvrager het schetsontwerp nader toegelicht en is 

expliciet ingegaan op die onderwerpen. 

In het ontwerp en de onderbouwing bij het plan zijn daarna wijzigingen aangebracht. De 

door Ranzijn gewenste inrit aan de Hoogmadeseweg is uit het plan verwijderd en de 

toelichting in de ruimtelijke onderbouwing is hierop aangepast. Daarnaast is ook het 

http://www.leiderdorp.nl/projecten/willem-alexanderlaan/gebiedsvisie_willem-alexanderlaan
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geluidsrapport geactualiseerd, omdat daarin de voertuigbewegingen van de inrit waren 

opgenomen. Ook is in de onderbouwing de beoogde dierenkliniek nader beschreven en 

zijn de ruimtelijke afwegingen daarbij benoemd. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft Ranzijn grond van de gemeente nodig. 

Ranzijn heeft recent een ander stuk grond aangekocht, waarvan een deel interessant is 

voor de gemeente qua groen-, natuur- en cultuurwaarde. Het dijkje met geriefhout tussen 

het zwembad en het tuincentrum is een waardevolle aanvulling op het groen in het gebied. 

 

Voor de omgevingsvergunning voor dit plan is een exploitatieovereenkomst nodig. In deze 

overeenkomst worden de verplichtingen vastgelegd die horen bij een uitgebreide 

vergunningprocedure (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3). Belangrijk aspect hierbij is het 

kostenverhaal zodat de door de gemeente gemaakte en te maken kosten bij de 

ontwikkelde partij kunnen worden gelegd. Voor de grondruil is in de overeenkomst een 

apart artikel opgenomen. 

De procedure om af te wijken richt zich in ieder geval op de hoogte en positie van het 

gebouw, alsmede de nog niet in het bestemmingsplan toegestane functie dierenkliniek.  

 

2 Beoogd effect 

De herontwikkeling van het tuincentrum aan de Hoogmadeseweg 60A, Ranzijn Tuin & dier, 

mogelijk maken. 

 
3 Argumenten 

1.1 beleidsmatig een gewenste ontwikkeling 

De herontwikkeling van Ranzijn is al voorzien in de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan. In 

de gebiedsvisie is opgenomen dat de herontwikkeling, inclusief een beperkte uitbreiding, 

past in het gebied. Belangrijk is dat de hoofdentree van Ranzijn daarmee verplaatst naar 

de Willem-Alexanderlaan, zodat het autoverkeer via deze gebiedsontsluitingsweg (50 

km/u) naar het tuincentrum komt in plaats van de Hoogmadeseweg (30km/u) 

 

1.2 & 4.1 de vergunning is niet in strijd met het belang van ruimtelijke ordening 

Voor wat betreft de nationale, provinciale, regionale en lokale beleidskaders is er geen 

belemmering voor het plan. Het plan past binnen de gegeven stedenbouwkundige 
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randvoorwaarden. Ook wordt aan de parkeernorm voldaan.  

 

2.1 de ontwikkeling kan enkel plaatsvinden als het voldoet aan de Flora- en Faunawet 

Op dit moment is het Flora- en Faunaonderzoek nog niet afgerond. Bij de herontwikkeling 

zouden verblijfplaatsen of habitat verstoord kunnen worden. In dat geval is een 

toestemming of ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Daarom wordt 

aan een omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat deze slechts bruikbaar is 

indien geen ontheffing nodig is, of dat deze is verleend. De bevoegdheid hiervoor ligt bij 

het rijk. In de loop van het jaar wordt nader onderzoek verricht, zodat hierover uitsluitsel 

kan worden gegeven. 

 

3.1 het archeologisch onderzoek is nog niet uitgevoerd 

De locatie aan de Hoogmadeseweg heeft volgens de Archeologische waardenkaart een 

hoge kan op archeologische vondsten. Daarom is inventariserend onderzoek gedaan door 

een daartoe gespecialiseerd bureau. De conclusie van dit verkennende onderzoek is dat 

aanvullend sleuvenonderzoek noodzakelijk is. De kosten van dit aanvullend onderzoek 

bedragen bijna een ton. De ontwikkelaar heeft daarom verzocht dit onderzoek pas uit te 

voeren nadat op basis van de (vele) overige aspecten uw gemeenteraad ingestemd heeft 

met de ontwikkeling. 

 

4.2 een aparte verklaring van geen bezwaar om een vergunning te verlenen is dan niet 

(meer) vereist 

Ingevolge artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in relatie 

tot artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (BOR) kan  het college pas een 

omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel art. 2.12 lid 1a onder 3 nadat de gemeenteraad een verklaring van 

geen bedenkingen heeft afgegeven. Door dit project/deze activiteit toe te voegen aan de 

categorie waarvoor een verklaring van geen bezwaren niet (meer) nodig is, wordt tijd 

bespaard. Dit gebeurt overeenkomstig uw raadsbesluit d.d. 19 december 2011.  

 

4.3 het kostenverhaal is via een exploitatieovereenkomst geregeld 

Met initiatiefnemer is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin onder andere de 

planontwikkeling, gemeentelijke kosten en risico’s in verband met planschade is geregeld.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 het plan is nadelig voor omwonenden 

Over het schetsplan is overleg gevoerd met direct omwonenden en de tuinders van het 

hobbytuinencomplex. Daaruit blijkt dat het plan vanwege de toegenomen bouwhoogte en 

de andere positie het uitzicht vanuit de woningen negatief beïnvloed en daarnaast tot meer 

schaduwwerking voor de tuinen leidt. 

Naar aanleiding van de gesprekken is de overlast voor de woningen voor wat betreft geluid 

en schaduwhinder nader onderzocht. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van het 

bouwplan. De overblijvende negatieve effecten zijn voor de betrokkenen nog steeds 

vervelend, maar worden geacht niet onredelijk te zijn. Verdere aanpassing van het plan 

zou niet meer in verhouding staan tot de effecten voor de omgeving. 

 

1.2 de dierenkliniek is concurrentie voor bestaande dierenartsenpraktijken 

Tijdens het Politiek Forum op 15 september 2014 waren ook enkel lokale dierenartsen 

aanwezig. Zij maken zich zorgen dat de dierenkliniek in Ranzijn Tuin en Dier leidt tot 

oneerlijke concurrentie. In de ruimtelijke afweging speelt echter concurrentie geen rol. Dit 

economische motief is expliciet geen afweging voor de ruimtelijke procedure.  

Slechts als de vestiging van een nieuwe kliniek zou leiden tot leegstand in kwetsbaar 

centrumgebied en duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur, kan op basis 

daarvan de functie geweigerd worden. 

 
 

5 Duurzaamheid 

Voor het project is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle milieuaspecten zijn 

onderzocht en beoordeeld. De (concept-)ruimtelijke onderbouwing is ter toetsing 

voorgelegd aan de Omgevingsdienst West Holland. In hoofdlijnen wordt ingestemd met de 

onderbouwing en er worden enkele suggesties gedaan. De nieuwbouw van de kas moet 

leiden tot een duurzamer complex dan het huidige verouderde tuincentrum. Daarbij zal in 

de uitwerking ook worden onderzocht of de benodigde energie duurzaam opgewekt kan 

worden. 

 
6 Communicatie en participatie 

Over het schetsplan is door de ontwikkelaar en de gemeente overleg gevoerd. Dit heeft 

geleid tot aanpassingen in het plan en aanvullend onderzoek naar de effecten voor de 

omgeving.  
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Als en nadat uw raad heeft ingestemd met dit voorstel zal het archeologisch onderzoek 

worden verricht. Daarna kan de formele procedure voor de ontwikkeling starten. 

gedurende de procedure wordt het plan, de onderbouwing en het ontwerpbesluit voor 

zienswijzen ter inzage gelegd. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit in beroep bij de Rechtbank, en in hoger 

beroep bij de Raad van State. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de gemeente worden met de exploitatieovereenkomst verhaald op de 

ontwikkelende partij. 

 

8 Evaluatie 

De gemeente raad krijgt het ontwerpbesluit ter informatie toegestuurd. Dit is bij de 

vaststelling van de Categorie in 2011 afgesproken. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. concept ruimtelijke onderbouwing, met bijlagen (aangepast op 29 oktober 2014) 
2. (concept)exploitatieovereenkomst (geanonimiseerd) 
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 2014 BESLUITEN   

Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 6-10-2014 

Onderwerp:  Fietsnota 2014-2020    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en w ethouders 15 juli 2014, nr. 2014i00415; 

gezien het advies van het Polit iek Forum van 18 november  2014; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentew et; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De raad besluit de Fietsnota 2014-2020 vast te stellen waarvan de belangrijkste 

onderdelen zijn: 

- Het percentage f ietsverplaatsingen in de komende zes jaar met vijf  procent laten 

toenemen door het ontw ikkelen van een volw aardig, sociaal veilig, f ijnmazig 

f ietsnetw erk; 

- Het stellen van voorkeurskenmerken w aaraan f ietsvoorzieningen moeten voldoen; 

- Het hernieuw de f ietsnetw erk vast te stellen met primaire en secundaire 

f ietspaden; 

- Het maatregelenpakket om ontbrekende schakels en knelpunten de komende jaren 

op te pakken die zorgen voor het behalen van de doelstelling.  

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014 

 

de grif f ier, 

 

 

mevrouw  J.C. Zantingh 

 

 

de voorzit ter, 

 

 

mevrouw  L.M. Driessen-Jansen 
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 2014 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-10-2014 

Onderwerp:  Fietsnota 2014-2020  Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. De Fietsnota 2014-2020vast te stellen, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: 
- Het percentage f ietsverplaatsingen in de komende zes jaar met vijf  procent laten 
toenemen door het ontw ikkelen van een volw aardig, sociaal veilig, f ijnmazig 
f ietsnetw erk; 
- Het stellen van voorkeurskenmerken w aaraan f ietsvoorzieningen moeten voldoen; 
- Het hernieuw de f ietsnetw erk vast stellen met primaire en secundaire f ietspaden; 
- Het maatregelenpakket om ontbrekende schakels en knelpunten de komende jaren 
op te pakken die zorgen voor het behalen van de doelstelling. 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de auto 
komt de fiets op de tweede plaats als het gaat om de meest gebruikt vervoerswijze. Met 
name op korte afstanden (tot 7,5km) is het aandeel fietsverplaatsingen erg hoog. Op de 
korte afstanden is de fiets dus goed alternatief voor de auto.  
Met de fietsnota ligt er nu een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het 
huidige fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de 
fietsnota is het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een 
volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk.  
 
Om een goede indruk te krijgen hoe het met het fietsklimaat is gesteld, heeft de 
Fietsersbond een onderzoek (de Fietsbalans) gedaan en haar conclusies gedeeld. Op 
basis van verschillende thema’s zijn doelstellingen geformuleerd die er voor moeten 
zorgen dat het fietsgebruik in de toekomst te doen laten stijgen. 
Slecht scorende onderdelen uit de Fietsbalans zijn; comfort (hinder), het fietsgebruik, de 
verkeersveiligheid en de fietstevredenheid. Alle thema’s staan 1-op-1 met elkaar in 
verbinding. Wanneer het fietsnetwerk er goed bijligt en veilig is, men snel kan doorrijden en 
niet te lang hoeft te wachten bij verkeerslichten is de tevredenheid van de gebruiker groter. 
In de Fietsnota is het huidige fietsnetwerk tegen het licht gehouden en wordt voorstel voor 
aanpassing gedaan door de Fietsersbond en de gemeente. Het fietsnetwerk bestaat uit 
een hoofdnetwerk (primair) en een autoluw (secundair) netwerk. Hierbij is sprake van een 
sluitend netwerk voor alle fietsers. In het vernieuwde fietsnetwerk wordt aangesloten op 
regionale fietsroutes en op belangrijke routes richting Leiden. 

http://leiderdorp.sdv.local/bestuur_directie/griffie/Aanlevering%20van%20stukken/Forms/AllItems.aspx
http://leiderdorp.sdv.local/bestuur_directie/griffie/Aanlevering%20van%20stukken/Forms/AllItems.aspx
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In de Fietsnota zijn per categorie voorkeurskenmerken voor breedte, materiaalgebruik en 
kleur aangegeven. Ook is bepaald hoe de voorrang op het betreffende fietspad is 
geregeld. Zo is de herkenbaarheid gewaarborgd. Aan het einde van de Fietsnota is een 
lijst opgenomen met maatregelen die voortkomen uit de Fietsbalans en het Burgerpanel. 
Het gaat hier om ontbrekende schakels, gevaarlijke oversteken, obstakels, fietsparkeren 
en educatie. Deze maatregelen worden de komende jaren opgepakt (al dan niet binnen de 
planperiode). 

 
1.b Voorgeschiedenis 

De fietsnota komt voort uit het coalitieakkoord 2010-2014 en het Uitvoeringsplan Integraal 
Verkeer en Vervoersplan (IVVP). In beide documenten wordt het belang van de fiets 
onderstreept en om deze reden is dan ook de Fietsnota 2014-2020 geschreven. 
Tijdens het schrijven van het de Fietsnota is het nieuwe coalitieakkoord (2014-2018) tot 
stand gekomen waarin de fiets een prominente plaats inneemt. “Wij zullen fietsverkeer 
stimuleren in woord en daad”. Om aan te sluiten bij het nieuwe coalitieakkoord is bovenop 
de fietsnota een “menukaart” gemaakt met verschillende fietsprojecten. Waarbij niet alleen 
verkeerskundig is gekeken maar organisatiebreed naar mogelijkheden om de fiets op de 
kaart te zetten in Leiderdorp. De “menukaart” is als bijlage aan het raadsvoorstel 
toegevoegd. De raad heeft de mogelijkheid om uit deze “menukaart” projecten te kiezen 
die zij belangrijk vindt voor de stimulering van het fietsverkeer. 
 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Fietsnota hangt samen met het IBOR door de projecten die zijn opgenomen in de nota. 
Daarnaast hangt de nota samen met het uitvoeringsplan IVVP. De nota komt voort uit het 
uitvoeringsplan IVVP. Daarnaast heeft fietsen raakvlakken met het lokale 
gezondheidsbeleid.  
  

2 Beoogd effect 

Het (verder) ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk 
waarbij het aantal fietsverplaatsingen binnen de gemeente (<7,5km) van 29% zal stijgen 
naar 35% in 2020. 

 

3 Argumenten 

1.1 De Fietsnota 2014-2020 waarborgt de kwaliteit voor de fietsvoorzieningen in de 
gemeente. 
Door de Fietsnota 2014-2020 vast te stellen kan uitvoering worden gegeven aan dit beleid 
en aan de doelstelling om het procentueel aantal fietsverplaatsingen te doen laten stijgen. 
Daarnaast leidt dit  tot het vergroten van de leefbaarheid en bereikbaarheid. 

 
1.2 Het vaststellen van de voorkeurskenmerken geeft duidelijke en transparante richtlijnen 
waaraan fietsvoorzieningen moeten voldoen. 
Bij ieder project worden afzonderlijk maten bepaald waaraan een fietsvoorziening moet 
voldoen, waardoor het iedere keer anders uitpakt. Met de vaststelling van de 
voorkeurskenmerken gelden er voor (toekomstige) fietsvoorzieningen dezelfde richtlijnen 
waaraan zoveel mogelijk voldaan dient te worden.   
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1.3 Het vernieuwde fietsnetwerk is een kwaliteitsverbetering ten opzichte van het 
verouderde netwerk. 
In het vernieuwde netwerk zijn zowel de bestaande routes als ontbrekende routes 
opgenomen. De ontbrekende routes worden de komende jaren opgepakt en uitgevoerd 
waardoor er een compleet netwerk ontstaat dat leidt tot meer gebruik van de fiets. 
 
1.4 Maatregelen om knelpunten en ontbrekende schakels aan te pakken zijn opgenomen 
in bestaande projecten en onderhoudsprogramma’s.   
In het kader van bezuinigingen en verantwoord omgaan met de uitgaven worden de 
genoemde maatregelen in hoofdstuk 6 gekoppeld aan bestaande projecten en 
onderhoudsprogramma, het werk-met-werk maken. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.4 Extra maatregelen of maatregelen naar voren halen kosten extra budget. 
Wanneer er wordt gekozen om maatregelen naar voren te halen of nieuwe projecten wil 
realiseren kost dit extra geld. Deels kunnen de extra kosten worden opgevangen door 
subsidies van de provincie. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de subsidies 
aangevraagd bij de provincie. Voor aanvang van de werkzaamheden is duidelijk of deze 
subsidies zijn toegekend door de provincie. 
 

5 Duurzaamheid 

Betere fietsvoorzieningen leiden tot meer comfort en veiligheid en daardoor tot een beter 
gebruik van de fiets. Verder levert fietsgebruik een aantal gezondheids- en 
milieuvoordelen. 
Bewegingsarmoede en overgewicht zijn belangrijke veroorzakers van volksziekten. 
Dagelijks een half uur fietsen reduceert het risico aanzienlijk en leidt tot een toename van 
de gezondheid. Een beter gebruik van de fiets heeft voordelen zoals minder overlast van 
auto’s en minder parkeerdruk en dus minder investering in dure autovoorzieningen wat ten 
goede komt van het milieu. 
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6 Communicatie en participatie 

Bij de totstandkoming van de Fietsnota 2014-2020 zijn zowel het landelijk bureau als de 
werkgroep van de Fietsersbond actief en intensief betrokken. Daarnaast is het burgerpanel 
geraadpleegd en als laatste heeft het Trendteam van de gemeente (team van jongeren die 
gevraagd en ongevraagd advies geven op onderwerpen die jongeren in Leiderdorp 
belangrijk vinden)  knelpunten/ ontbrekende schakels aangedragen. Hun inbreng is 
verwerkt in de Fietsnota. 
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de Fietsnota op de website van de gemeente 
worden geplaatst en komt er een bericht in het Leiderdorps Weekblad.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten die gemaakt worden om de ontbrekende schakels/knelpunten op te lossen 
worden deels gedekt uit het werk-met-werk. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van BDU 
Duurzaam Veilig subsidies van de provincie. Deze subsidies worden jaarlijks aangevraagd 
en met de beschikking hierover worden de overige kosten gedekt.  

 

8 Evaluatie 

In 2017 wordt de fietsnota tussentijds geëvalueerd. Halverwege het tijdspad van deze nota 
is een moment ingeruimd om te kunnen beoordelen of de voorgenomen maatregelen 
uitgevoerd zijn en of de planning van de nota wellicht bij moet worden gesteld.  
Na de periode van deze fietsnota kan de Fietsbalans opnieuw worden uitgevoerd. Dan 
wordt duidelijk of de maatregelen van deze periode zijn vruchten hebben afgeworpen en er 
meer fietsverplaatsingen binnen Leiderdorp plaatsvinden.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:   1. Fietsnota 2014-2020   2014i00414 
    2. Menukaart Fiets     Z/14/005879/10750 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: Notitie en verordening 

tegenprestatie Leiderdorp 2015 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 oktober 2014, nr. Z/14/004375/13096_1; 

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

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet; artikel 8a, eerste lid, onderdeel b 

van de Participatiewet; artikel 35, eerste lid, onderdeel d van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; en artikel 35, eerste lid, 

onderdeel d, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De notitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 

stellen, en daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten: 

a. de wijze waarop in Leiderdorp de tegenprestatie wordt opgelegd is maatwerk; 

b. een tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht; 

c. bij het opleggen van de tegenprestatie wordt rekening gehouden met individuele 

omstandigheden, persoonlijke wensen en kwaliteiten; 

d. bij het opleggen van een tegenprestatie wordt rekening gehouden met het gegeven 

of de persoon behorende tot de doelgroep reeds maatschappelijke activiteiten, 

vrijwilligerswerk of re-integratie-activiteiten verricht; 

e. de duur en omvang van een tegenprestatie bedraagt in beginsel 8 tot 16 uur per 

week of 34 tot 68 uur per maand, gedurende drie maanden en bedraagt qua 

omvang nadrukkelijk minder dan 32 uur per week; deze richtlijn is niet beperkend: 

*Z002849116
9* 
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een substantiëlere of geringere invulling is mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke 

situatie van de belanghebbende; 

f. een tegenprestatie kan binnen een periode van 12 maanden slechts eenmaal 

worden opgelegd; 

g. een tegenprestatie wordt niet opgedragen aan personen die mantelzorg verrichten; 

h. het college legt in elk geval geen tegenprestatie op aan: 

- personen die op grond van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zijn 

ontheven van de arbeids- en re-integratieplicht; 

- alleenstaande ouders die op grond van artikel 9a WWB op eigen verzoek 

ontheffing van de arbeidsverplichting hebben. 

 

2. De verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 

stellen: 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

 

Artikel 1. Begrippen  

In deze verordening wordt verstaan onder:  

- belanghebbenden: personen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 

en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ);  

- mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij 

zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van 

huisgenoten voor elkaar overstijgt.  

 

 

Hoofdstuk 2 De tegenprestatie naar vermogen  

 

Artikel 2. Inhoud van een tegenprestatie  

1. Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van 

aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:  

a) naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;  
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b) niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument;   

c) worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden 

verricht; en  

d) niet leiden tot verdringing.  

2. Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een beleidsplan vast waarin 

wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het college in ieder geval kan aanbieden 

en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere 

bepalingen zijn opgenomen.  

 

Artikel 3. Het opdragen van een tegenprestatie  

1. Het college kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen.  

2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende 

factoren:  

a) de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende;  

b) de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende;  

c) de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende;  

d) het feit dat  belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht; 

e) het feit dat belanghebbende al re-integratieactiviteiten verricht.  

3. Het college kan bij dringende redenen in individuele gevallen een tijdelijke ontheffing 

verlenen van de verplichting om een opgedragen tegenprestatie te verrichten. 

 

Artikel 4. Duur en omvang van een tegenprestatie  

1. De tegenprestatie heeft in beginsel een omvang van 8 tot 16 uur per week of 34 tot 68 uur 

per maand gedurende 3 maanden, maar dient qua omvang nadrukkelijk minder dan 32 uur per 

week te zijn.   

2. De tegenprestatie kan binnen een periode van 12 maanden slechts eenmaal  worden 

opgedragen.   

 

Artikel 5. Mantelzorg  

Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor 

zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk 

is.  

 

Artikel 6. Geen werkzaamheden voorhanden  
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1. Het college draagt geen tegenprestatie op indien geen werkzaamheden voorhanden zijn die 

kunnen worden ingezet als tegenprestatie.  

2. Indien het college geen tegenprestatie opdraagt omdat geen werkzaamheden voorhanden 

zijn, beoordeelt het college binnen 3 maanden of op dat moment wel werkzaamheden 

voorhanden zijn die kunnen worden ingezet als tegenprestatie.  

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen  

 

Artikel 7. Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 

bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van 

overwegende aard leidt. 

 

Artikel 8. Inwerkingtreding  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.  

 

Artikel 9. Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en 

IOAZ Leiderdorp 2015  

 

 

Algemene toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Leiderdorp 2015  

 

De wet maatregelen WWB, die tegelijkertijd met de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking 

treedt, legt de gemeenteraad de verplichting op bij verordening regels te stellen over het 

opdragen van een tegenprestatie aan mensen met een bijstandsuitkering. Een 

belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is 

vanaf de dag van melding gehouden naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Dit is 

vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. Op grond van artikel 37, 

eerste lid, onderdeel f, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de 

wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ) kan het college ook aan personen uit deze doelgroepen een tegenprestatie naar 
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vermogen opdragen. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om naar vermogen door het 

college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, naast 

of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  

 

Individuele omstandigheden  

Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de 

aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening 

neergelegde criteria in acht nemen. Als het college een tegenprestatie vraagt van 

belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving geven van de te verrichten 

werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn welke 

tegenprestatie van hem verwacht wordt (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 

12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  

 

Geen tegenprestatie  

Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het college in 

individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een 

tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet, artikel 37a, tweede lid IOAW en 

IOAZ). De plicht tot tegenprestatie is niet van toepassing op een belanghebbende die volledig 

en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De plicht tot tegenprestatie is 

voorts niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als 

bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 38, eerste lid, van de IOAW of 

artikel 38, eerste lid, van de IOAZ (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet; artikel 37a, 

vierde lid, van de IOAW; of artikel 37a, vierde lid, van de IOAZ).  

 

Afstemmen  

Net als bij het niet nakomen van de arbeids- en re-integratieverplichting geldt voor het niet 

nakomen van de tegenprestatie dat de bijstand kan worden afgestemd overeenkomstig de 

gemeentelijke afstemmingsverordening.  

 

Bevoegdheid opdragen tegenprestatie  

De bevoegdheid van het college om een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 

tegenprestatie te verrichten geldt al sinds 1 januari 2012. De regering meent dat de 
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tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden een gelegenheid is om te blijven participeren in de 

samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn 

volgens de regering ook noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 29).  

 

Tegenprestatie is geen re-integratieinstrument  

De plicht tot tegenprestatie heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen 

in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van 

een tegenprestatie heeft niet primair tot doel de re-integratie van een belanghebbende te 

bevorderen, maar moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving (TK 2013-

2014, 33 801, nr. 7, p. 49-50). De tegenprestatie is daarom naar zijn aard niet gericht op 

toeleiding tot de arbeidsmarkt en is niet bedoeld als re-integratieinstrument. Voorts mag een 

tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet 

belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt werk boven uitkering.  

 

Verordeningsplicht  

De Wet maatregelen WWB legt de gemeenteraad de verplichting op om bij verordening regels 

vast te stellen over het opdragen van een tegenprestatie aan mensen met een 

bijstandsuitkering in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze 

verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b Participatiewet. Het is 

aan de gemeente om de duur, omvang en inhoud van de tegenprestatie te regelen (zie TK 

2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6).  

 

De verordeningsopdracht voor het opdragen van een tegenprestatie in de IOAW en IOAZ is 

tijdens het wetgevingstraject per ongeluk komen te vervallen. Met de nota van wijziging 

Verzamelwet SZW 2015 is deze verordeningsopdracht opnieuw opgenomen in de IOAW en de 

IOAW: artikel 35, eerste lid, onderdeel d, van de IOAW en IOAZ (zie TK 2014-2015, 33 988, nr. 

6). 

 

Ontwikkelen beleid door college  

Het college heeft de opdracht beleid te ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een 

tegenprestatie en het uitvoeren ervan overeenkomstig de verordening tegenprestatie. Dit volgt 

uit artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en artikel 34, eerste lid, onderdeel b 

van de IOAW en IOAZ.  
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Artikelsgewijze toelichting Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Leiderdorp 2015  

 

Artikel 1. Begrippen  

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de 

Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn 

vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.  

 

Belanghebbende  

In beginsel heeft iedere uitkeringsgerechtigde de verplichting ‘iets terug te doen’ voor de 

uitkering in de vorm van een tegenprestatie. Dit betekent dat alleen aan mensen die een 

uitkering ontvangen een tegenprestatie kan worden opgelegd. De tegenprestatie kan niet 

worden opgelegd aan niet- uitkeringsgerechtigden die door gemeenten worden ondersteund bij 

het zoeken naar werk. 

 

Mantelzorg  

In artikel 1 van deze verordening is de definitie opgenomen van mantelzorg. Deze 

begripsbepaling is gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (zie artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning). Onder mantelzorg wordt verstaan: langdurige zorg die niet in 

het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door 

personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de 

sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het begrip 

'mantelzorg' is van belang omdat artikel 6 van deze verordening bepaalt dat het college geen 

tegenprestatie opdraagt indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het 

verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.  

Uit kamerstukken met betrekking tot het begrip 'mantelzorg' zoals neergelegd in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning volgt dat de vier belangrijkste kenmerken van mantelzorg zijn:  

• er is een bestaande sociale relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener;  

• mantelzorg wordt niet verricht in een georganiseerd verband;  

• het verrichten van mantelzorg is veelal geen bewuste keuze;  

• het verlenen van mantelzorg is nooit afdwingbaar.  

 



Pagina 8 van 15 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13096_2    Agendapunt 7 

 2014  Raadsbesluit   

Deze kenmerken zijn ontleend aan diverse kamerstukken zoals TK 2004-2005, 30 169, nr. 1 

(Notitie "De mantelzorger in beeld") en TK 2005-2006, 30 131, nr. C.  

 

Voor mantelzorg is vereist dat de verleende zorg de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor 

elkaar overstijgt. Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hanteren 

gemeenten veelal het protocol Gebruikelijke Zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg om 

vast te stellen of sprake is van gebruikelijke zorg. Voor de uitleg van wat onder gebruikelijke 

zorg kan worden aangesloten bij de definitie van gebruikelijke zorg in het protocol Gebruikelijke 

Zorg. Gebruikelijke zorg wordt in dat Protocol als volgt omschreven: de normale, dagelijkse 

zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden 

omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.  

 

Artikel 2. Inhoud van een tegenprestatie  

Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de 

aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening 

neergelegde criteria in acht nemen. Het college dient maatwerk toe te passen bij het opdragen 

van een tegenprestatie. Rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden 

van belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante 

persoonlijke omstandigheden. De werkzaamheden worden immers opgedragen ‘naar 

vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende ook in staat is de werkzaamheden te 

verrichten (zie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, 

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  

 

Als het college een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een duidelijke 

omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende 

immers duidelijk zijn welke tegenprestatie van hem wordt verwacht (zie Rechtbank Zeeland-

West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171).  

 

Artikel 2, eerste lid, van deze verordening bevat regels omtrent de inhoud van de 

tegenprestatie. Deze omvat een kaderstellende omschrijving van de werkzaamheden die door 

het college kunnen worden ingezet als tegenprestatie. Binnen de in het eerste lid gestelde 

kaders, kan het college in een beleidsplan vastleggen welke werkzaamheden in ieder geval als 
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tegenprestatie kunnen worden ingezet (artikel 2, tweede lid, van deze verordening). De 

kaderstellende omschrijving heeft als voordeel dat het college niet is beperkt in het aanwijzen 

van werkzaamheden die als tegenprestatie kunnen worden ingezet. Hierdoor kan het college 

snel inspelen op nieuwe activiteiten die als tegenprestatie kunnen worden ingezet.  

 

Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  

In artikel 2, eerste lid, van deze verordening is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te 

onderscheiden van werkzaamheden die door de reguliere arbeidsmarkt verricht worden. Het 

onderscheid tussen betaalde en onbetaalde werkzaamheden is afhankelijk van onder meer 

economische factoren en van keuzes die mede op basis daarvan door het bedrijfsleven en/of 

de overheid worden gemaakt (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 30).  

 

Werkzaamheden die kunnen worden ingezet  

Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard 

zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden voldoen aan de in artikel 2, 

eerste lid, van deze verordening genoemde voorwaarden.  

 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de tegenprestatie die 

volgen uit de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

De gemeente kan voor het werven van maatschappelijk nuttige werkzaamheden samenwerken 

met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, vrijwilligerswerkorganisaties, 

buurthuizen en/of sportvoorzieningen. Om ervoor te zorgen dat voldoende maatschappelijk 

nuttige werkzaamheden voorhanden zijn, is het van belang dat contacten worden onderhouden 

met maatschappelijke organisaties. Een vrijwilligersvacaturebank bij een vrijwilligerscentrale 

kan een belangrijk hulpmiddel zijn om het aanbod van maatschappelijk nuttige werkzaamheden 

te bepalen.  

 

Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing  

De tegenprestatie mag niet worden ingezet in het kader van de re-integratie. De tegenprestatie 

mag bovendien niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt en is dan ook niet 
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bedoeld als re-integratieinstrument. Het betreffen werkzaamheden die worden verricht naast of 

in aanvulling op reguliere arbeid en die niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

Reguliere werkzaamheden kunnen daarom niet als tegenprestatie worden ingezet. De 

tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet 

belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. Dit volgt uit artikel 9, eerste 

lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 

32 815, nr. 3, p. 14).  

 

Beleidsplan: In een beleidsplan kan het college vastleggen welke werkzaamheden in ieder 

geval als tegenprestatie kunnen worden ingezet (artikel 2, tweede lid, van deze verordening). 

Deze werkzaamheden voldoen aan de in artikel 2, eerste lid, van deze verordening gestelde 

voorwaarden.  

 

Artikel 3. Het opdragen van een tegenprestatie  

Het college heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te leggen. Het college bepaalt 

uiteindelijk of, en zo ja welke tegenprestatie wordt opgedragen. Tegen een besluit tot het 

opdragen van een tegenprestatie kan bezwaar en beroep worden aangetekend (TK 2013-2014, 

33 801, nr. 7, p. 49).  

 

Factoren opdragen tegenprestatie  

In artikel 3, tweede lid, van deze verordening is neergelegd met welke factoren het college 

rekening moet houden bij het opdragen van een tegenprestatie. Deze factoren worden hierna 

toegelicht.  

 

onderdeel a : tegenprestatie 'naar vermogen'  

De werkzaamheden die als tegenprestatie ingezet worden, moeten naar vermogen door een 

belanghebbende verricht kunnen worden. De term 'naar vermogen' heeft betrekking op de 

mogelijkheden waarover een belanghebbende beschikt om deze werkzaamheden te verrichten. 

Immers, niet alle onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen worden 

opgedragen aan elke uitkeringsgerechtigde (TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 30).  

 

onderdeel b: persoonlijke situatie en individuele omstandigheden belanghebbende  

Bij het opdragen van de tegenprestatie houdt het college rekening met de persoonlijke situatie 

en individuele omstandigheden van een belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding en 
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werkervaring (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 12/3649, 

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171). Hierbij wordt rekening gehouden met het fysieke en 

psychische vermogen van een belanghebbende. Bij het opdragen van de tegenprestatie dient 

het college maatwerk te leveren. Voorts wordt bij opdragen van een tegenprestatie rekening 

gehouden met praktische omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang 

en/of belanghebbende al maatschappelijke activiteiten verricht. 

 

onderdeel c: persoonlijke wensen en kwaliteiten belanghebbende  

Bij het opdragen van de verplichting tot tegenprestatie houdt het college rekening met de 

persoonlijke wensen en kwaliteiten van belanghebbende. De regering vindt het immers 

belangrijk dat een belanghebbende invloed heeft op de keuze van de activiteiten (TK 2013-

2014, 33 801, nr. 7, p. 47). Belanghebbende kan zelf ideeën aandragen voor de als 

tegenprestatie te verrichten werkzaamheden. Het college kan in beleidsregels bepalen 

wanneer een belanghebbende zijn keuze voor het verrichten van maatschappelijk nuttige 

activiteit kenbaar maakt aan het college. Het college beoordeelt de door belanghebbende zelf 

aangedragen ideeën en kan besluiten om het voorstel van belanghebbende over te nemen en 

die werkzaamheden in te zetten als tegenprestatie. Uiteraard moet die werkzaamheid voldoen 

aan het bepaalde bij of krachtens artikel 3 van deze verordening en moet die werkzaamheid 

beschikbaar zijn. Het college is niet gehouden te voldoen aan de wensen van een 

belanghebbende, maar moet deze wel in de beoordeling meenemen. Draagt belanghebbende 

geen ideeën aan, dan legt het college belanghebbende een lijst met keuzemogelijkheden voor 

van maatschappelijk nuttige werkzaamheden die voorhanden zijn. Als belanghebbende geen 

voorkeur kenbaar maakt of er geen keuzemogelijkheid is, legt het college een werkzaamheid 

op. Het is immers aan het college, en niet aan een belanghebbende, een tegenprestatie op te 

dragen aan belanghebbende.  

 

onderdeel d: maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk door belanghebbende  

Het college houdt bij het opdragen van de plicht tot tegenprestatie rekening met het eventuele 

gegeven dat een belanghebbende al maatschappelijk actief is (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, 

p. 6). Indien een belanghebbende al een maatschappelijke activiteit verricht, kan het college 

besluiten deze maatschappelijke activiteit aan te merken als tegenprestatie. Ook kan de 

omstandigheid dat een belanghebbende maatschappelijke activiteit verricht, ertoe leiden dat 

hiermee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de tegenprestatie, met name de duur 

en de omvang van de tegenprestatie. Een voorbeeld van maatschappelijke activiteiten zijn: de 
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zorg voor een ouder of een gehandicapt kind. Het college beoordeelt de maatschappelijke 

activiteiten en houdt daarbij rekening met de duur en omvang.  

 

Dit geldt ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Het college houdt bij het opdragen van 

de plicht tot tegenprestatie rekening met het eventuele gegeven dat een belanghebbende al 

vrijwilligerswerk verricht. Indien belanghebbende al vrijwilligerswerk verricht  kan het college 

ook besluiten vrijwilligerswerk aan te merken als tegenprestatie. Hierbij moet wel rekening 

worden gehouden met de minimale en maximale duur van de tegenprestatie zoals neergelegd 

in artikel 4 van deze verordening. Hierbij kan ook de aard van het vrijwilligerswerk een rol 

spelen.  

 

Onder vrijwilligerswerk wordt in het algemeen verstaan: werk dat in enig verband onverplicht en 

onbetaald wordt verricht, voor anderen of de samenleving (vergelijk TK 2005-2006, 30 334, nr. 

1, p. 2).  

De VNG verwijst bij de begripsomschrijving vrijwilligerswerk naar de zogenaamde draaischijf 

van Movisie. Movisie heeft een draaischrijf ontwikkeld waaraan een gemeente aan de hand van 

acht onderdelen de definitie kan bepalen. Zie hiervoor: www.movisie.nl/draaischijf.  

 

Onderdeel e:  Re-integratieactiviteiten door belanghebbende  

Het college houdt bij het opdragen van de plicht tot tegenprestatie rekening met het eventuele 

gegeven dat een belanghebbende al re-integratieactiviteiten verricht. Het college kan in deze 

gevallen besluiten dat aan deze personen in beginsel geen tegenprestatie wordt opgedragen 

Belanghebbende kan  zich dan  volledig richten op de arbeids- en de re-integratieplicht, zoals 

het naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. De tegenprestatie mag 

immers het accepteren van passende arbeid of re-integratie-inspanningen niet belemmeren, 

aangezien werk boven uitkering als uitgangspunt geldt. 

 

Dringende redenen: Geen tegenprestatie  

Artikel 3, derde lid regelt dat indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig 

zijn, kan het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het 

verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet).  

De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 

belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De 



Pagina 13 van 15 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13096_2    Agendapunt 7 

 2014  Raadsbesluit   

verplichting tot tegenprestatie is niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het 

bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet en artikel 

38, eerste lid, van de IOAW en IOAZ (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet, artikel 37a, 

vierde lid, van de IOAW en IOAZ).  

 

Weigering tegenprestatie 

Het college dient bij weigering van belanghebbende om de tegenprestatie te verrichten, op 

basis van het individuele geval de hoogte en de duur van de op te leggen maatregel te bepalen 

(TK 2013-2014, 33 801, nr. 3, p. 29).  

 

Artikel 4. Duur en omvang van een tegenprestatie  

Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde 

onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de 

aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het college de in deze verordening 

neergelegde criteria in acht nemen. Artikel 5 van deze verordening stelt voorwaarden ten 

aanzien van de duur en omvang van de tegenprestatie.  

 

Individuele omstandigheden  

Het college beoordeelt op basis van de individuele omstandigheden van een belanghebbende 

de omvang en de duur van de tegenprestatie. De omvang van de werkzaamheden en de duur 

in de tijd dienen in de regel beperkt te zijn. Dat betekent dat het college steeds een afweging 

maakt op basis van de situatie in welke mate een tegenprestatie verlangd kan worden (TK 

2013-2014, 33 801, nr. 30).  

 

Maximale duur tegenprestatie in dagen  

Artikel 4, eerste lid, regelt dat de tegenprestatie wordt ingezet voor in beginsel 8 tot 16 uur per 

week gedurende 3 maanden. Deze uren per week kunnen ook worden verspreid over de 

periode van een maand met een omvang van 34 tot 68 uur per maand gedurende 3 maanden. 

Het is van belang dat de duur beperkt is. Het opdragen van de tegenprestatie tot aan het einde 

van de uitkering is in ieder geval niet beperkt in duur en in omvang. Qua omvang dient de 

tegenprestatie nadrukkelijk minder dan 32 uur per week te zijn. Uit jurisprudentie blijkt, gelet op 

de bedoeling van de wetgever zoals deze blijkt uit de kamerstukken, dat een aanbod om 

werkzaamheden voor 32 uur per week te verrichten in ieder geval niet aangemerkt kan worden 

als tegenprestatie. De rechtbank is van oordeel dat door te verlangen dat een 



Pagina 14 van 15 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13096_2    Agendapunt 7 

 2014  Raadsbesluit   

uitkeringsgerechtigde nagenoeg een volle werkweek werkzaamheden moet verrichten, de 

grens van een tegenprestatie wordt overschreden. Het gaat dan immers niet meer om 

werkzaamheden van beperkte omvang (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-02-2013, nr. 

12/3649, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ5171) 

 

Artikel 4 , tweede lid, regelt dat het opdragen van een tegenprestatie binnen een periode van 

twaalf maanden slechts eenmaal  mag worden opgedragen. Het gaat hierbij om een 

aaneengesloten periode van, twaalf maanden. Deze bepaling waarborgt dat de tegenprestatie 

relatief gering wordt ingezet. De tegenprestatie dient immers niet in de weg te staan aan de re-

integratie van een belanghebbende. Bovendien is het verstandig de tegenprestatie relatief 

gering in omvang en duur in te zetten om aan de veilige kant van de internationale bepalingen 

met betrekking tot het verbod op dwangarbeid en verplichte arbeid te blijven (artikel 4 EVRM). 

Het is volgens de gemeenteraad onwenselijk om een belanghebbende vaker een 

tegenprestatie op te leggen.   

 

 

 

Artikel 5. Mantelzorg  

Artikel 5 van de verordening bepaalt dat geen tegenprestatie wordt opgedragen indien een 

belanghebbende mantelzorg verricht en het college het verrichten hiervan redelijkerwijze 

noodzakelijk vindt. De regering heeft deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd in de nota van 

wijziging met betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). Of 

sprake is van mantelzorg wordt getoetst aan de criteria van het begrip mantelzorg zoals 

neergelegd in artikel 1 van deze verordening. Verricht een belanghebbende mantelzorg in de 

zin van deze verordening en is het verrichten van mantelzorg volgens het college redelijkerwijs 

noodzakelijk, dan draagt het college een belanghebbende geen tegenprestatie op.  

 

Artikel 6. Geen werkzaamheden voorhanden  

 Artikel 6, eerste lid, van deze verordening bepaalt dat geen tegenprestatie wordt opgedragen 

indien geen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden voorhanden zijn. In deze 

verordening kiest de gemeenteraad ervoor dat geen tegenprestatie wordt opgedragen indien 

geen maatschappelijk nuttige werkzaamheden binnen de eigen gemeentegrenzen voorhanden 

zijn. De Participatiewet verplicht gemeenten niet om buiten de eigen gemeentegrens een 

tegenprestatie te laten verrichten (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, p. 51). Indien het college 
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besluit geen tegenprestatie op te leggen omdat geen onbeloonde maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden voorhanden zijn, wordt binnen drie maanden een heronderzoek uitgevoerd 

om te beoordelen of op dat moment wel maatschappelijk nuttige werkzaamheden binnen de 

eigen gemeentegrenzen voorhanden zijn.  

 

Artikel 7 Hardheidsclausule 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

 

Artikel 8. Inwerkingtreding  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Vanaf die datum is in artikel 

8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel d, van de 

IOAW en artikel 35, eerste lid, onder d, van de IOAZ (zie TK 2014-2015, 33 988, nr. 6, p. 57) 

de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad neergelegd om regels in de verordening vast 

te stellen over het opdragen van een tegenprestatie.  

 

 

Artikel 9. Citeertitel 

In dit artikel is de citeertitel van deze verordening neergelegd.  

 

Daar waar in de tekst ‘personen behorende tot de doelgroep van de Wet werk en bijstand 

(WWB) en vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet’ staat, dit als volgt te lezen: ‘Personen 

behorende tot de doelgroep van de WWB en vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet, de IOAW 

en de IOAZ’. 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  RVS notitie en verordening 

tegenprestatie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De notitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen, en daarmee in te stemmen met de volgende uitgangspunten: 
a. de wijze waarop in Leiderdorp de tegenprestatie wordt opgelegd is maatwerk; 
b. een tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht; 
c. bij het opleggen van de tegenprestatie wordt rekening gehouden met individuele 

omstandigheden, persoonlijke wensen en kwaliteiten; 
d. bij het opleggen van een tegenprestatie wordt rekening gehouden met het gegeven 

of de persoon behorende tot de doelgroep reeds maatschappelijke activiteiten, 
vrijwilligerswerk of re-integratie-activiteiten verricht; 

e. de duur en omvang van een tegenprestatie bedraagt in beginsel 8 tot 16 uur per 
week of 34 tot 68 uur per maand, gedurende drie maanden en bedraagt qua 
omvang nadrukkelijk minder dan 32 uur per week; deze richtlijn is niet beperkend: 
een substantiëlere of geringere invulling is mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke 
situatie van de belanghebbende; 

f.     een tegenprestatie kan binnen een periode van 12 maanden slechts eenmaal 
worden opgelegd; 

g. een tegenprestatie wordt niet opgedragen aan personen die mantelzorg verrichten; 
h. het college legt in elk geval geen tegenprestatie op aan: 

- personen die op grond van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zijn 
ontheven van de arbeids- en re-integratieplicht; 

- alleenstaande ouders die op grond van artikel 9a WWB op eigen verzoek 
ontheffing van de arbeidsverplichting hebben; 

2. De verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 juli 2014 aanvaardde de Eerste Kamer de Invoeringswet Participatiewet, die 

op 1 januari 2015 in werking treedt. De Participatiewet wijzigt en harmoniseert de 

Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), plus enige andere 

wetten, gericht op bevordering van de deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen 

met arbeidsvermogen. Vanaf dezelfde datum verandert de naam van de WWB in 

Participatiewet.  

 

*Z002849116
9* 
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De wet Maatregelen WWB – oorspronkelijk een separaat wetsvoorstel met een 

eigen tijdspad, los van de Participatiewet – treedt eveneens per 1 januari 2015 in 

werking. De wet wijzigt de huidige WWB en heeft gevolgen voor de gemeentelijke 

verordeningen. Eén van deze wijzigingen betreft de verplichting tot het opleggen 

van een tegenprestatie. Hieruit vloeit de plicht voort om gemeentelijk beleid voor de 

tegenprestatie in te vullen en een verordening Tegenprestatie op te stellen, die in 

ieder geval regels stelt met betrekking tot de duur, omvang en inhoud van de 

tegenprestatie. In de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn 

eensluidende bepalingen opgenomen. De notitie en verordening hebben derhalve 

betrekking op alle drie de doelgroepen (WWB/Participatiewet, IOAW en IOAZ). 

 

Op de tegenprestatie is het begrip wederkerigheid van toepassing. De 

tegenprestatie is primair gericht op participatie en niet op arbeidsinschakeling. Zij 

mag de re-integratie ook niet in de weg staan, maar biedt vanzelfsprekend wel de 

mogelijkheid tot (maatschappelijke) participatie, het opbouwen van een sociaal 

netwerk, het verkrijgen van structuur en het opdoen van (arbeids)ritme. Daardoor 

kan zij indirect de kansen op het vinden van werk vergroten. 

 

 Invulling van de tegenprestatie 

Bij het opstellen van beleidskader en verordening is nauw samengewerkt met de 

gemeenten binnen de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). In lijn 

met de visie op het sociaal domein van de gemeente Leiderdorp beschouwen we de 

concrete invulling van de tegenprestatie als maatwerk, waarbij het benutten van de 

eigen mogelijkheden van mensen en wat zij naar vermogen aankunnen als 

uitgangspunten gelden. Er  wordt rekening gehouden met de individuele 

omstandigheden van de persoon, zoals gezondheid, zorgtaken (o.a. voor kinderen 

of mantelzorg), de thuissituatie, et cetera. De belanghebbenden hebben daarbij 

ruimte om de tegenprestatie zelf vorm te geven, binnen de wettelijke kaders en de 

gemeentelijke uitgangspunten. Het moet gaan om maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden die zich dienen te onderscheiden van werkzaamheden binnen de 

reguliere arbeidsmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat de tegenprestatie niet 

mag leiden tot verdringing van arbeid.  
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Om voornoemde redenen stellen we voor de invulling van de tegenprestatie in 

omvang en duur te beperken tot in beginsel 8 tot 16 uur per week of 34 tot 68 uur 

per maand, gedurende 3 maanden. Daarmee wijken we overigens af van de 

gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude, die alle uitgaan van 8 uur per 

week of 34 uur per maand, gedurende 3 maanden. De omvang dient overigens 

duidelijk minder dan 32 uur per week te zijn. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Per 1 januari 2012 beschikken gemeenten binnen de WWB over de mogelijkheid 

om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten een tegenprestatie te leveren.  

Hoewel de Inspectie SZW in 2013 constateerde dat gemeenten in toenemende 

mate gebruik maken van het inzetten van dit instrument, koos het kabinet er 

aanvankelijk voor de keuzemogelijkheden om te zetten in uniforme verplichtingen. 

De verplichte tegenprestatie in deze vorm was evenwel een brug te ver voor 

gemeenten. Voor de organisatie van maatschappelijk nuttige activiteiten, de 

begeleiding en ondersteuning van mensen en de controle en handhaving van de 

tegenprestatie is veel meer menskracht nodig dan waar gemeenten nu over 

beschikken. In overleg met de VNG is het wetsvoorstel derhalve aangepast. De 

verplichting blijft, maar gemeenten krijgen ruimte om binnen de gestelde kaders zelf 

beleid te ontwikkelen en daarin keuzes te maken rondom het verrichten van een 

tegenprestatie. Het is daardoor mogelijk maatwerk te leveren, waarbij rekening 

wordt gehouden met de individuele situatie van klanten.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Als gevolg van onder meer maatschappelijke en demografische factoren is bij 

maatschappelijke, culturele, sport- en zorginstellingen in toenemende mate 

behoefte aan mensen die op vrijwillige basis activiteiten en diensten verrichten. Dat 

kan variëren van bestuurswerk, tot het verrichten van klussen, koffie schenken of 

wandelen met zorgbehoevenden. Een deel van die behoefte kan worden ingevuld 

door mensen in het kader van de tegenprestatie. Het zal de opgave zijn om deze 

groepen op een bij voorkeur zo vrijwillig mogelijke basis met elkaar te verbinden. 
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2 Beoogd effect 

Het bieden van het beleidskader ten aanzien van de (uitvoering van de) tegenprestatie, 

inclusief gemeentelijke uitgangspunten en regels, en dit conform de wettelijke verplichting 

bij verordening vast te stellen vóór de ingangsdatum van 1 januari 2015. 

 
3 Argumenten 

1.1 en 2-1 Betreft wettelijke verplichting 

Artikel 9, eerste lid, onderdeel c wet Maatregelen WWB betreft de verplichting tot het 

opleggen van een tegenprestatie. In de IOAW en IOAZ zijn soortgelijke bepalingen 

opgenomen (in beide wetten artikel 37, eerste lid, onderdeel f). Hieruit vloeit de plicht voort 

om gemeentelijk beleid voor de tegenprestatie in te vullen en een verordening 

tegenprestatie op te stellen, die in ieder geval regels stelt met betrekking tot de duur, 

omvang en inhoud van de tegenprestatie. Hoewel de mogelijkheid bestaat om voor de 

IOAW en IOAZ aparte verordeningen op te stellen, is gekozen voor één verordening die op 

alle drie de doelgroepen van toepassing is. 

 

1-2 en 2-2 Biedt helderheid voor klanten 

Door het vastleggen van de gemeentelijke uitgangspunten, keuzes en regels in beleid en 

verordening krijgen klanten met een bijstandsuitkering, van wie een tegenprestatie wordt 

gevraagd, helderheid over inhoud, mogelijkheden, werkwijze, rechten en plichten.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de notitie Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 en 

de concept verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiderdorp 2015 vast voor 

inspraak. Binnen de inspraakperiode (van 23 juli tot en met 2 september 2014) zijn, anders 

dan in Leiden, geen inspraakreacties ontvangen. In Leiden hebben de Adviesraad Werk en 

Inkomen Leiden-Leiderdorp en de Stichting ZON een reactie ingediend. De Adviesraad 

heeft naderhand verzocht om de aan de gemeente Leiden gestuurde reactie inhoudelijk 

ook in Leiderdorp mee te nemen. Gezien de samenwerking en afstemming tussen beide 
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gemeenten lag dat sowieso al voor de hand. Beide inspraakreacties geven overigens geen 

aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van de notitie en/of de verordening. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Het nieuwe beleid en de verordening worden binnen de bestaande financiële, personele 

en organisatorische kaders uitgevoerd.  

 

8 Evaluatie 

In het derde kwartaal van 2016 zal, gelijk aan het beleidsplan Participatiewet, een eerste 

evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de uitgangspunten tegenprestatie. De onderdelen 

die hierin terugkomen zijn: effecten van het beleid, ervaringen van de klanten, ervaringen 

van maatschappelijke organisaties, overzicht knelpunten en getroffen maatregelen. De 

uitkomst van de evaluatie zal naar verwachting het vierde kwartaal 2016 kunnen worden 

opgeleverd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. notitie Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 
    2. inspraakreactie Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp aan de 

gemeente Leiden 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 oktober 2014, nr. Z14/004375/13179_1; 

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

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; artikel 8, eerste lid, 

aanhef en onder a en e, van de Participatiewet; artikel 35 van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; en artikel 35 van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

 

b e s l u i t: 

 

de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te stellen. 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Begrippen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- benadelingsbedrag: netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep 

wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 

voorziening in het bestaan; 

- bijstandsnorm:  

1° toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet, of 

2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5, leden 3, 4, 5, 10 en 11 van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 

artikel 5, leden 4, 5 en 6  van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover sprake is van een uitkering op grond 

*Z0028898E9
D* 
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van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers of de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen.  

Voor zelfstandigen van 18 tot 27 jaar die een uitkering op grond van het Besluit 

bijstandsverlening zelfstandigen ontvangen of hebben ontvangen wordt onder ‘bijstandsnorm’ 

verstaan de norm die op grond van artikel 78f, tweede lid, van de wet op hen van toepassing is. 

- uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of het Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz), of een uitkering op grond van de wet Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de wet Inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

 

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verlaging 

In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering als bedoeld in artikel 9a, 

twaalfde lid en artikel 18, tweede, vijfde en zesde lid, van de Participatiewet, de artikelen 20 en 

38, twaalfde lid, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers en de artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden in ieder geval 

vermeld:  

a. de reden van de verlaging; 

b. de duur van de verlaging;  

c. het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en 

d. indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardverlaging.  

 

Artikel 3. Horen van belanghebbende 

1. Voordat een verlaging  wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid 

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. 

2. Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als: 

a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; 

b. belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen 

en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 

c. het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of 

de mate van verwijtbaarheid, of 

d. belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken. 
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Artikel 4. Afzien van verlaging  

1.  Het college ziet af van een verlaging als: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of 

b. de gedraging meer dan een  jaar voor constatering daarvan door het college heeft 

plaatsgevonden.  

2. Het college kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 

3. Als het college afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt de 

belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 5. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 

1. Een verlaging wordt toegepast op de uitkering of bijzondere bijstand die is toegekend  met 

toepassing van artikel 12 van de Participatiewet over de kalendermaand volgend op de maand 

waarin het besluit tot het opleggen van de verlaging aan een belanghebbende is 

bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende 

geldende bijstandsnorm. 

2. Een verlaging kan met terugwerkende kracht worden toegepast op de uitkering over de 

periode waarop de gedraging betrekking heeft gehad of over de periode waarin de gedraging 

heeft plaatsgevonden als een verlaging overeenkomstig het eerste lid niet mogelijk is omdat de 

uitkering is beëindigd of ingetrokken 

3. Als een verlaging niet of niet geheel ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de 

beëindiging of intrekking van de uitkering, wordt de verlaging of dat deel van de verlaging dat 

nog niet is uitgevoerd, alsnog opgelegd als belanghebbende binnen de termijn, bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel b, opnieuw een uitkering ontvangt. 

4. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een uitkering voor 

levensonderhoud in de vorm van een geldlening op grond van het Bbz hebben ontvangen, de 

maatregel met terugwerkende kracht worden betrokken bij de definitieve vaststelling van die 

bijstand. 

 

Artikel 6.  Berekeningsgrondslag 

1. Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een verlaging worden toegepast op de bijzondere bijstand 

als: 

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van 

de Participatiewet, of 
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b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende in relatie met zijn recht op bijzondere bijstand 

daartoe aanleiding geeft, of 

c. belanghebbende de informatieplicht, bedoeld in artikel 17 van de wet of artikel 38, tweede lid 

van het Bbz heeft geschonden; 

3. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 

‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 van de 

Participatiewet verleende bijzondere bijstand’. 

4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 

‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘de verleende bijzondere bijstand’. 

 

Hoofdstuk 2. Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking 

tot de arbeidsinschakeling 

 

Artikel 7. Gedragingen Participatiewet 

Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 9, 

9a en 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden 

in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie:  

1°. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie; 

2°. het niet ondertekenen of niet (tijdig) overleggen van een plan van aanpak als bedoeld in 

artikel 44a van de Participatiewet; 

b. tweede categorie: 

1°. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan 

van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet; 

2°.  het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 

van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, 

gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de 

Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, 

van de Participatiewet; 

3°. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 

9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het 

intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in 

artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet; 
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4°. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie 

naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; 

c. derde categorie: het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te 

verkrijgen voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, 

van de Participatiewet. 

 

Artikel 8. Gedragingen IOAW en IOAZ 

Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 37 

en 38 van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers of de artikelen 37 en 38 van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden 

onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie 

1°. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie; 

b. tweede categorie: 

1°. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 

arbeidsinschakeling; 

2°. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening 

als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de 

artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft 

geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening; 

3°. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in 

artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te 

willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor 

een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van de 

wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

4°. het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie 

naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de wet 
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Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of 

artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

c. derde categorie: 

1°. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening 

gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, 

onderdeel e, van de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor 

zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die 

voorziening. 

 

Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging 

De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 7 en 8, wordt vastgesteld op: 

a. 10 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste 

categorie; 

b. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede 

categorie; 

c.  30 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde 

categorie. 

 

Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 

arbeidsinschakeling 

 

Artikel 10. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting 

Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 

Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 procent van de 

bijstandsnorm gedurende een  maand. 

 

Artikel 11. Verrekenen verlaging 

1. Indien een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid onder a, c of e niet is nagekomen 

wordt het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 10, volledig verrekend in de maand 

waarin het besluit tot verlaging is genomen of als de uitkering al is betaald in de maand die 

daar direct op volgt 
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2 . Indien een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid onder b, d, f, g of h niet is 

nagekomen wordt de verlaging als bedoeld in artikel 9 toegepast  over drie maanden waarbij 

zowel aan de maand van oplegging als aan de twee daaropvolgende maanden een derde van 

de verlaging wordt toebedeeld.  

 

Hoofdstuk 4. Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

 

Artikel 12. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in 

het bestaan als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet wordt afgestemd op de 

hoogte van het benadelingsbedrag. 

 2. Er is sprake van onverantwoord snelle intering op vermogen als vanaf het moment waarop 

de belanghebbende redelijkerwijs kon weten dat hij op bijstand zal zijn aangewezen, het 

vermogen daalt tot onder de grens van het vrij te laten vermogen (artikel 34, lid 2, onder b en 

lid 3, Participatiewet) als gevolg van een uitgavenpatroon van meer dan anderhalf maal de voor 

de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand inclusief vakantietoeslag. 

3.  De verlaging wordt vastgesteld op: 

a. 10 procent  van de bijstandsnorm gedurende drie maanden bij een benadelingsbedrag tot € 

3000; 

b. 10 procent  van de bijstandsnorm gedurende zes maanden bij een benadelingsbedrag vanaf 

€ 3.000 tot € 7.500; 

c. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende zes maanden bij een benadelingsbedrag vanaf 

€ 7.500 tot € 25.000; 

d. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende twaalf maanden bij een benadelingsbedrag van 

€ 25.000 of meer. 

 

Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen 

Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen of instanties die zijn 

belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, 

tegenover personen of instanties die zijn belast met de uitvoering van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers als 

bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, van die wet of tegenover personen of instanties die 

zijn belast met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
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arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g, van die 

wet, wordt een verlaging opgelegd van 100% van de bijstandsnorm gedurende één maand. 

 

Artikel 14. Niet nakomen van overige verplichtingen 

Als een belanghebbende een door het college opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 55 

van de Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging toegepast. De 

verlaging wordt vastgesteld op: 

a. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende 

nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 

b. 20 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende 

nakomen van verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 

vorm van bijstand; 

c. 30 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand, bij het niet of onvoldoende 

nakomen van verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand; 

d. 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij het niet of onvoldoende 

nakomen van verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 

Artikel 15 Medewerking aan de vestiging van pand of hypotheek 

1. Als de belanghebbende een op grond van de beleidsregels Bijstand en Eigen Woning 

opgelegde verplichting om mee te werken aan de vestiging van het recht van pand of 

hypotheek niet nakomt, wordt de bijstand voor de duur van drie maanden geheel geweigerd. 

2. Indien de gedraging niet wordt opgeheven, wordt de maatregel van 100% telkens voor de 

duur van 3 maanden verlengd. 

3. Indien de gedraging wordt opgeheven binnen de in dit lid of het vorige lid genoemde termijn 

van drie maanden, wordt de maatregel beëindigd per de eerste van de daarop volgende 

maand. 

 

Artikel 16 Volgen van een studie 

1. Indien een opleiding wordt gevolgd waarvoor door het college geen toestemming is gegeven 

en de re-integratie van de belanghebbende daardoor wordt belemmerd,  wordt de bijstand voor 

de duur van drie maanden geheel geweigerd; 

2. Indien de gedraging niet wordt opgeheven, wordt de maatregel van 100% telkens voor de 

duur van 3 maanden verlengd. 
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3. Indien de gedraging wordt opgeheven binnen de in dit lid en het vorige lid genoemde termijn 

van drie maanden, wordt de maatregel beëindigd per de eerste van de daarop volgende 

maand. 

 

Hoofdstuk 5. Samenloop en recidive 

 

Artikel 17. Samenloop van gedragingen 

1. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of 

artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging 

opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de 

gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld. 

2. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in 

deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, 

wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden 

gelijktijdig opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid 

en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 

3. Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening 

of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, 

eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor 

zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.  

4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze 

verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in 

artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke 

boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, 

tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de 

omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is. 

 

Artikel 18. Recidive 

1. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 

waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikel 7, onder 

b en c, artikel 8, onder b, c, en d, artikel 12, artikel 13 of artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan 

eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de oorspronkelijke verlaging 

verdubbeld. 
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2. Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 

waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 7, 

onder a of artikel 8, onder a, opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, 

wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 

3.Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit 

waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde 

lid, van de Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld 

in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de 

bijstandsnorm gedurende twee maanden. 

 

Hoofdstuk 6. Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ 

 

Artikel 19 . Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering  

1. Het college kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de belanghebbende 

inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen 

verwerven, als:  

a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin 

van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een verwijt kan 

worden gemaakt, of  

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de 

voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs 

niet van hem zou kunnen worden gevergd.  

2. Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende 

inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben 

kunnen verwerven, als een persoon:  

a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of  

b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt. 

 

Artikel 20. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 

Als het college de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de wet Inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, van 

de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond 
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van deze verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die 

gedraging achterwege. 

 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

 

Artikel 21. Hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de 

bepalingen in de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van 

zwaarwegende aard zou leiden. 

 

Artikel 22.  Onvoorziene situaties 

In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, neemt het college een 

besluit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vergelijkbare situaties met 

inachtneming van de individuele omstandigheden van de belanghebbende. 

 

Artikel 23. Intrekken oude verordeningen 

De Maatregelenverordening WWB gemeente Leiderdorp 2010 en de Maatregelenverordening 

IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2010 worden ingetrokken. 

 

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 

IOAZ Leiderdorp 2015. 
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Toelichting 

 

Algemeen 

Rechten en plichten in de Participatiewet 

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot de invulling van de rechten en 

plichten van bijstandsgerechtigden. Mede gelet op de rechtszekerheid van een 

bijstandsgerechtigde moet het gemeentelijk beleid vastgelegd worden in een verordening. 

Rechten en plichten zijn echter twee kanten van één medaille. Het recht op algemene bijstand 

is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden van de 

uitkering. 

Artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet spreekt over het afstemmen van de bijstand en de 

daaraan verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een 

belanghebbende. In deze bepaling wordt benadrukt dat het vaststellen van de hoogte van de 

uitkering en de daaraan verbonden verplichtingen voor bijstandsgerechtigden maatwerk is. 

Daarbij moet recht worden gedaan aan de individuele situatie en de persoonlijke 

omstandigheden van bijstandsgerechtigden. Artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet legt 

een directe koppeling tussen de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden: het recht op 

een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden 

van de uitkering. Dit betekent dat de vaststelling van de hoogte van de uitkering niet alleen 

afhangt van de toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbare middelen van de 

bijstandsgerechtigde, maar ook van de mate waarin de verplichtingen worden nagekomen. De 

inspanningen die van de bijstandsgerechtigde naar vermogen kunnen worden verwacht, spelen 

ook een rol. 

Wanneer het college tot het oordeel komt dat een bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet 

of in onvoldoende mate nakomt, verlaagt het de uitkering. Er is dus geen sprake van een 

bevoegdheid, maar van een verplichting. Alleen wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid 

ontbreekt, ziet het college af van een dergelijke verlaging. Het college moet niettemin bij de 

vaststelling van de verlaging rekening houden met de persoonlijke omstandigheden en de 

individueel vastgestelde verplichtingen. Het college kan dan ook van een verlaging afzien als 

het college daartoe zeer dringende reden aanwezig acht. 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet 

geüniformeerde arbeidsverplichtingen opgenomen. Voor schending van deze verplichtingen 

geldt dat de bijstand in beginsel moet worden verlaagd met honderd procent gedurende één tot 
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drie maanden. In de verordening wordt de duur van de verlaging vastgelegd (artikel 18, vijfde 

lid, van de Participatiewet). 

Is afgezien van een verlaging wegens het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid, dan is 

het niet mogelijk om bij toepassing van bepalingen ten aanzien van recidive deze gedraging 

mee te tellen. Is vanwege de afstemming op grond van artikel 18, eerste lid, van de 

Participatiewet of vanwege dringende redenen afgezien van het opleggen van een verlaging, 

dan is daarin geen reden gelegen om de betreffende gedraging buiten beschouwing te laten in 

geval van recidive. 

Het college beoordeelt uiterlijk drie maanden na de datum van de beschikking of de 

omstandigheden en het gedrag van belanghebbende aanleiding geven de beslissing te herzien 

(artikel 18, derde lid, van de Participatiewet). Bij een dergelijke herbeoordeling hoeft niet 

opnieuw een besluit te worden genomen, waarbij alle feiten en omstandigheden opnieuw tegen 

het licht worden gehouden. Het heeft slechts als doel vast te stellen of belanghebbende 

tussentijds (binnen de periode waarover de verlaging zich uitstrekt) blijk heeft gegeven van een 

zodanige gedragsverandering of dat sprake is van een zodanige wijziging van 

omstandigheden, dat aanleiding bestaat de eerder opgelegde verlaging in zwaarte of duur bij te 

stellen.1 Artikel 18, derde lid, van de Participatiewet is naar oordeel van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet van toepassing als sprake is van schending van een 

van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen (artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet). Ten 

aanzien van geüniformeerde arbeidsverplichtingen is artikel 18, elfde lid, van de Participatiewet 

van toepassing. Verschil tussen artikel 18, derde lid, en artikel 18, elfde lid, van de 

Participatiewet is dat artikel 18, elfde lid, pas wordt toegepast als belanghebbende daarom 

vraagt. 

Een verlaging krachtens de afstemmingsverordening is een punitieve sanctie voor zover de 

verlaging wordt opgelegd omdat belanghebbende zich zeer ernstig heeft misdragen.2 Als een 

betreffende gedraging ook een strafbaar feit oplevert, kan belanghebbende hier strafrechtelijk 

voor worden vervolgd. Deze verlaging en de strafvervolging kunnen alleen naast elkaar 

bestaan als sprake is van juridisch te onderscheiden feiten. Bijvoorbeeld: belanghebbende 

beledigt opzettelijk een ambtenaar. Strafrechtelijk bezien kan een geldboete worden opgelegd 

of een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Daarnaast is sprake van zich zeer 

                                            
1
 CRvB 19-04-2011, nr. 10/4882 WWB, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3002. 

2
 CRvB 31-12-2007, nrs. 06/4510 WWB, ECLI:NL:CRVB:2007:BC1811, CRvB 29-07-2008, nrs. 07/2262 WWB 

e.a., ECLI:NL:CRVB:2008:BD9023, CRvB 19-08-2008, nrs. 07/2416 WWB e.a., ECLI:NL:CRVB:2008:BE8919 

en CRvB 19-01-2010, nr. 08/1012 WWB, ECLI:NL:CRVB:2010:BL0052. 
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ernstig misdragen zoals bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de Participatiewet op grond 

waarvan de bijstand kan worden verlaagd. 

In andere gevallen waarin een verlaging wordt opgelegd krachtens de afstemmingsverordening 

is sprake van een reparatoire sanctie (bijvoorbeeld bij schending arbeidsverplichting). Als een 

betreffende gedraging ook een strafbaar feit oplevert, kan belanghebbende hier strafrechtelijk 

voor worden vervolgd. De verlaging en de strafvervolging kunnen naast elkaar bestaan omdat 

het hier gaat om een reparatoire maatregel en een punitieve sanctie. 

 

Afstemmen in de IOAW en de IOAZ 

Sinds 1 juli 2010 heeft het college de mogelijkheid een uitkering op grond van de wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: 

IOAW) of wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (hierna: IOAZ) te verlagen of te weigeren als een belanghebbende de aan het 

recht op uitkering verbonden verplichtingen niet of onvoldoende nakomt (artikel 20 van de 

IOAW en artikel 20van de IOAZ). Het gemeentelijk beleid moet vastgelegd worden in een 

verordening (artikel van de 35 IOAW en artikel 35 van de IOAZ). 

De verlaging van de uitkering komt in de plaats van het boeten- en maatregelenregime, waarbij 

moet worden opgemerkt dat de mogelijkheid om een boete op te leggen al per 1 januari 2010 

was vervallen. 

Niet verlenen van medewerking 

Het niet verlenen van medewerking zal niet snel aanleiding geven tot verlaging van de bijstand. 

Het belangrijkste voorbeeld van de medewerkingsplicht is het toestaan van een huisbezoek. In 

de praktijk zal het niet toestaan van een huisbezoek echter leiden tot beëindiging of intrekking 

van het recht op bijstand omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Het verlagen 

van de bijstand is in dat geval niet aan de orde. Het niet voldoen aan een oproep om op een 

bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met arbeidsinschakeling valt ook onder het 

niet voldoen aan de medewerkingsplicht. In de praktijk betreft het echter veelal oproepen voor 

gesprekken om bepaalde inlichtingen te verstrekken zodat het niet verschijnen dan wordt 

gezien als het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Daarom is ervoor gekozen het niet 

verlenen van medewerking zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet niet 

als verlagingswaardige gedraging op te nemen in deze verordening. 

Schenden van de inlichtingenplicht 



Pagina 15 van 30 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13179_2    Agendapunt 8 

 2014  Raadsbesluit   

De bestuurlijke boete is per 1 januari 2013 opnieuw ingevoerd in de Wet werk en bijstand 

(hierna: WWB) (thans: Participatiewet), IOAW en IOAZ. Deze moet worden opgelegd bij een 

schending van de inlichtingenplicht en komt in de plaats van de verlaging van de bijstand. 

Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 

De Participatiewet verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid 

de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete. 

Gemeenten hebben daarmee de ruimte een afweging te maken van situaties of 

omstandigheden waarin het buiten werking stellen van de beslagvrije voet niet proportioneel 

wordt geacht. Het is mogelijk deze regels onder te brengen in de afstemmingsverordening. De 

gemeenteraad heeft er echter voor gekozen deze regels niet in deze verordening op te nemen 

omdat deze verordening een gecombineerde Participatiewet, IOAW en IOAZ 

afstemmingsverordening is. De regels over de bevoegdheid om de beslagvrije voet tijdelijk 

buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete zijn neergelegd in de 

‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013’. 
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Artikelsgewijze toelichting 

Alleen bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 

 

Artikel 1. Begrippen 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd. 

Bijstandsnorm 

Onder de ‘bijstandsnorm’ wordt in deze verordening verstaan de in de situatie van 

belanghebbende geldende bijstandsnorm. Dit is de toepasselijke norm, vermeerderd met 

toeslagen, en verminderd met verlagingen, alles inclusief vakantietoeslag. Voor zover sprake is 

van een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ wordt onder bijstandsnorm verstaan de 

toepasselijke grondslag zoals bedoeld in artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ. 

Benadelingsbedrag 

Het benadelingsbedrag is de netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een 

beroep wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor 

de voorziening in het bestaan. Voor het bepalen van het benadelingsbedrag wordt uitgegaan 

van het nettobedrag van de uitkering, zoals ook het geval is bij het benadelingsbedrag in het 

kader van de bestuurlijke boete.3 

 

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verlaging 

Het verlagen van een uitkering op grond van deze verordening vindt plaats door middel van 

een besluit. Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar en beroep indienen. In dit 

artikel is aangegeven wat in het besluit in ieder geval moet worden vermeld. Deze eisen 

vloeien rechtstreeks voort uit de Awb, in het bijzonder uit het motiveringsvereiste. Het 

motiveringsvereiste houdt onder andere in dat een besluit kenbaar is en van een deugdelijke 

motivering is voorzien. 

 

Artikel 3. Horen van belanghebbende 

De gemeenteraad kiest ervoor  om in deze verordening regels op te nemen met betrekking tot 

het horen van belanghebbende. Het college is in beginsel  niet verplicht belanghebbende in het 

kader van het onderzoek te horen alvorens een verlaging kan worden toegepast. Het betreft 

namelijk een beslissing ten aanzien van een financiële aanspraak en die is op grond van artikel 

4:2 van de Awb uitgezonderd van de hoorplicht bij de voorbereiding van een besluit. Het kan 

                                            
3
 Kamerstukken II 2011/12, 33 207, nr. 3, blz. 43. 
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echter de zorgvuldigheid van het besluit ten goede komen als belanghebbende wel wordt 

gehoord. In deze verordening is er voor gekozen om de hoorplicht wel op te nemen in het 

kader van de zorgvuldigheid. 

In het tweede lid wordt een aantal uitzonderingen op deze hoorplicht genoemd.  

De onderdelen a. en b. staan ook genoemd in artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). De uitzondering bedoeld  bij onderdeel c. laat ruimte ter vergroting van de 

uitvoerbaarheid van het verlagingsbeleid. Wel wordt nadrukkelijk gesteld dat bij het afzien van 

het horen van de belanghebbende voldoende beargumenteerd moet worden waarom in dit 

specifieke geval  hiervan afgezien wordt. 

 

Artikel 4. Afzien van verlaging 

Afzien van verlagen 

Het afzien van het opleggen van een verlaging “indien elke vorm van verwijtbaarheid 

ontbreekt", is overgenomen uit artikel 18, negende lid, van de Participatiewet, respectievelijk 

artikel 20, derde lid, van de IOAW en artikel 20, derde lid, van de IOAZ. Aangenomen moet 

worden dat hiervan uitsluitend sprake is bij evidente afwezigheid van verwijtbaarheid.4 Het is 

aan het college te beoordelen of elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt aan het betreffende 

gedrag. Is vanwege de afwezigheid van elke vorm van verwijtbaarheid afgezien van een 

verlaging, dan is het niet mogelijk om bij toepassing van recidive deze gedraging mee te tellen 

(zie artikel 18 van deze verordening). Is vanwege de afstemming op grond van artikel 18, 

eerste lid, van de Participatiewet van een verlaging afgezien dan is daarin geen reden gelegen 

om de betreffende gedraging buiten beschouwing te laten in geval van recidive. 

Een andere reden om af te zien van het opleggen van een verlaging is dat de gedraging te lang 

geleden heeft plaatsgevonden (verjaring). Omwille van de effectiviteit (“lik op stuk”) is het nodig 

dat een verlaging spoedig nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt opgelegd.  

Om deze reden regelt artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van deze verordening dat het college 

geen verlagingen oplegt voor gedragingen die langer dan één jaar geleden hebben 

plaatsgevonden. Dit heeft tevens als voordeel dat een uitkeringsgerechtigde niet te lang in 

onzekerheid wordt gehouden over de vraag of het college overgaat tot het opleggen van een 

verlaging. 

 

Afzien van verlagen in verband met dringende redenen 

                                            
4
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In het tweede lid is geregeld dat kan worden afgezien van het opleggen van een verlaging als 

daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. De verordening stelt een algemene verplichting tot 

het opleggen van een verlaging voorop. Uitzonderingen moeten echter mogelijk zijn als voor de 

belanghebbende onaanvaardbare consequenties zouden optreden. Uit het woord  ‘dringend’ 

blijkt dat er wel iets heel bijzonders en uitzonderlijks aan de hand moet zijn, wil een afwijking 

van het algemene principe gerechtvaardigd zijn. Wat dringende redenen zijn, is afhankelijk van 

de concrete situatie en kan dus niet op voorhand worden vastgelegd. Er kan worden gedacht 

aan enerzijds een mindere mate van verwijtbaarheid ten aanzien van de gedraging en 

anderzijds aan de financiële of sociale gevolgen voor belanghebbende en/of diens gezin. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat ernstige financiële gevolgen op zichzelf geen reden zijn 

om van een verlaging af te zien, omdat dit inherent is aan het verlagen van een uitkering. 

 

Afzien verlagen ook mogelijk bij geüniformeerde arbeidsverplichtingen 

De wet schrijft bij overtreding van een geüniformeerde arbeidsverplichting een afstemming voor 

van honderd procent van de bijstand gedurende één tot drie maanden. Op grond van artikel 18, 

tiende lid, van de Participatiewet moet het college een op te leggen maatregel of een 

opgelegde maatregel afstemmen op de omstandigheden van een belanghebbende en diens 

mogelijkheden om middelen te verwerven. Dit als - volgens het college - dringende redenen 

daartoe noodzaken, gelet op bijzondere omstandigheden. Op grond van bijzondere 

omstandigheden kan het college besluiten de maatregel op een lager niveau, voor een kortere 

duur of op nul vast te stellen.  

 

Schriftelijke mededeling in verband met recidive 

Het doen van een schriftelijke mededeling in een beschikking dat het college afziet van het 

opleggen van een verlaging wegens dringende redenen is van belang in verband met 

eventuele recidive (artikel 4, derde lid). Het opleggen van een verlaging bij recidive is geregeld 

in artikel 18. 

 

Artikel 5. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging 

Verlagen in de nabije toekomst 

Het verlagen van de uitkering die in de nabije toekomst wordt verstrekt, is de gemakkelijkste 

methode van het opleggen van een verlaging. Dan hoeft niet te worden overgegaan tot 

herziening van de uitkering en terugvordering van het te veel betaalde bedrag. In de praktijk zal 

dit meestal inhouden dat een verlaging wordt opgelegd met ingang van de eerste dag van de 
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kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarin het besluit bekend is gemaakt. Voor de 

berekening van de hoogte van de verlaging moet worden uitgegaan van de voor die maand 

geldende bijstandsnorm. 

Verlagen met terugwerkende kracht 

Het is niet altijd mogelijk om een lopende uitkering af te stemmen. In die gevallen kan de 

verlaging met terugwerkende kracht te worden toegepast. Het afstemmingsbesluit dat in dat 

geval wordt genomen, is een bijzondere vorm van herziening van de uitkering. Het besluit leidt 

namelijk tot te veel verstrekte uitkering. De uitkering die op grond van het afstemmingsbesluit te 

veel is verstrekt kan met toepassing van artikel 58, tweede lid, onderdeel a, van de 

Participatiewet, respectievelijk artikel 25, tweede lid, van de IOAW en van de IOAZ, worden 

teruggevorderd. Afstemming met terugwerkende kracht is echter niet altijd mogelijk. Als de hele 

uitkering over de betreffende periode is ingetrokken en teruggevorderd, resteert er niets meer 

om af te stemmen. Is geen duidelijke datum te koppelen aan de gedraging van een 

belanghebbende of is de verlaging het gevolg van een gedraging voorafgaande aan de 

aanvraag, dan is verlagen met terugwerkende kracht evenmin mogelijk en kan de verlaging 

uitsluitend naar de toekomst toe worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het nalaten om 

voldoende te solliciteren. 

 

Verlagen bij ontbreken recht op uitkering 

Een verlaging kan niet los worden gezien van het recht op bijstand. Het opleggen van een 

verlaging is niet mogelijk als een belanghebbende geen recht op bijstand (meer) heeft.5 Als een 

verlaging niet of niet geheel ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de beëindiging of 

intrekking van de uitkering, is het ook mogelijk om de verlaging of dat deel van de verlaging dat 

nog niet is uitgevoerd, alsnog op te leggen als belanghebbende binnen een bepaalde termijn 

na beëindiging van de uitkering opnieuw een uitkering op grond van de wet ontvangt. Het 

college moet wel rekening houden met de vervaltermijn voor het opleggen van een maatregel 

zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b.  

Een dergelijke maatregel kan vanwege de samenhang met het recht op bijstand niet bij 

voorbaat worden opgelegd. Het college moet bij het opnieuw toekennen van het recht op 

bijstand beoordelen in hoeverre er nog aanleiding bestaat om een verlaging toe te passen. Pas 

                                            
5
 CRvB 07-08-2012, nr. 10/3435 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BX3978. 



Pagina 20 van 30 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13179_2    Agendapunt 8 

 2014  Raadsbesluit   

dan is sprake van een afstemmingsbesluit en staat de mogelijkheid van bezwaar tegen de 

maatregel open.6 

 

Artikel 6. Berekeningsgrondslag 

Bijstandsnorm 

In het eerste lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een verlaging wordt berekend over de 

bijstandsnorm. Onder de bijstandsnorm wordt verstaan de wettelijke norm, inclusief 

gemeentelijke toeslag of verlaging en inclusief vakantietoeslag. Bij een uitkering op grond van 

de IOAW of de IOAZ wordt gekeken naar de grondslag als bedoeld in artikel 5 van de IOAW 

respectievelijk van de IOAZ.  

 

Bijzondere bijstand 

In het tweede lid is bepaald dat een verlaging ook kan worden toegepast op de bijzondere 

bijstand als aan een belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 

artikel 12 van de Participatiewet. Personen tussen de 18 en 21 jaar ontvangen een lage 

jongerennorm, die indien noodzakelijk wordt aangevuld door middel van aanvullende 

bijzondere bijstand in de kosten van levensonderhoud. Als een verlaging uitsluitend op de lage 

jongerennorm wordt opgelegd, zou dit leiden tot rechtsongelijkheid ten opzichte van de 21-

jarigen. Daarom is in het derde lid, onderdeel a, geregeld dat de berekeningsgrondslag in dat 

geval bestaat uit de bijstandsnorm inclusief de verleende bijzondere bijstand op grond van 

artikel 12 van de Participatiewet. 

Op grond van het tweede lid, onderdeel b, is het mogelijk dat het college in incidentele gevallen 

een verlaging oplegt over de bijzondere bijstand. Er moet dan wel een verband bestaan tussen 

de gedraging van een belanghebbende en zijn recht op bijzondere bijstand. Een verlaging kan 

uitsluitend worden opgelegd als daadwerkelijk bijzondere bijstand is verstrekt.  

 

Artikel 7. Gedragingen Participatiewet 

De artikelen 7 en 9 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 7 worden 

schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet geformuleerd. De verwijtbare 

gedragingen die zijn genoemd in artikel 7 zijn ondergebracht in categorieën. Aan die 

categorieën wordt in artikel 9 een gewicht toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. 

De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een gedraging wordt ernstiger 

                                            
6
 CRvB 08-09-2009, nrs. 07/6337 WWB e.a., ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7732 en CRvB 07-12-2010, nr. 09/1094 

WWB, ECLI:NL:CRVB:2010:BO6721. 
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geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor het niet verkrijgen van 

betaalde arbeid. 

 

Niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen 

De verwijtbare gedragingen omvatten zowel het niet als het onvoldoende nakomen van diverse 

verplichtingen. Artikel 18, tweede lid, van de WWB zoals dat luidde vóór 1 januari 2015 bepaalt 

dat het college moest afstemmen als een belanghebbende de verplichtingen "niet of 

onvoldoende nakomt". Met het huidige artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet wordt dit 

gewijzigd in "het niet nakomen van de verplichtingen". Het woord "onvoldoende" valt hiermee 

weg. Gemeend wordt dat de wetgever hiermee echter geen inhoudelijke wijziging heeft beoogd 

en dat dit moet worden gelezen als het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen. Om 

onduidelijkheid hierover te voorkomen is daarom in artikel 7 neergelegd dat sprake is van een 

verwijtbare gedraging bij het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen.  

 

Het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen (onderdeel c) 

Deze verwijtbare gedraging is niet aan de orde voor zover het gaat om het niet naar vermogen 

proberen te verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid als dit het gevolg is van een 

gedraging zoals bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet. In artikel 18, vierde lid, 

van de Participatiewet staan de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Voor schending van een 

geüniformeerde arbeidsverplichting geldt een apart afstemmingsregime: verlaging van de 

bijstand met honderd procent gedurende een in de afstemmingsverordening vastgelegde duur 

van ten minste een maand en ten hoogste drie maanden (artikel 18, vijfde lid, van de 

Participatiewet).  

Er is dus geen sprake van een verwijtbare gedraging zoals bedoeld in artikel 7 onder c.  als het 

niet naar vermogen proberen te verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid voortvloeit uit 

een gedraging zoals bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet zoals:  

- het niet verkrijgen of niet behouden van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het 

verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, en 

- het belemmeren van het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid door kleding, gebrek 

aan persoonlijke verzorging en gedrag. 

 

Inspanningen in eerste vier weken na de melding 

De plicht tot arbeidsinschakeling geldt vanaf datum melding (zie artikel 9, eerste lid, van de 

Participatiewet). Specifiek voor personen jonger dan 27 jaar geldt dat zij worden beoordeeld op 
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hun inspanningen in de eerste vier weken na de melding (artikel 43, vierde en vijfde lid, van de 

Participatiewet). Is geen enkele inspanning verricht, dan bestaat op grond van artikel 13, 

tweede lid, onderdeel d, van de Participatiewet geen recht op bijstand. Zijn er wel inspanningen 

verricht, maar naar het oordeel van het college onvoldoende, dan verlaagt het college de 

uitkering. De verlaging kan in principe al worden toegepast op basis van de grondslagen zoals 

genoemd in artikel 6  van deze verordening. Een aparte grondslag is strikt genomen niet 

noodzakelijk. Het zou wellicht zelfs tot verwarring kunnen leiden als het bijvoorbeeld gaat om 

een belanghebbende die in de vijfde of zesde week na de melding de fout in gaat. 

Desalniettemin is het niet of onvoldoende verrichten van inspanningen vanwege de 

herkenbaarheid toch als aparte gedraging genoemd opgenomen in de 

Afstemmingsverordening. 

 

Artikel 8. Gedragingen IOAW en IOAZ 

De artikelen 8 en 9 moeten in onderlinge samenhang worden gelezen. In artikel 8 worden 

schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De verwijtbare 

gedragingen die zijn genoemd in artikel 8, zijn ondergebracht in categorieën. Aan die 

categorieën wordt in artikel 9 een gewicht toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. 

De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een gedraging wordt ernstiger 

geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft voor het niet aanvaarden, 

verkrijgen of behouden van betaalde arbeid. 

 

Artikel 9. Hoogte en duur van de verlaging 

Zie voor de verlagingswaardige gedragingen de toelichting bij de artikelen 7 en 8. 

Met de Wet Maatregelen WWB zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen en bijbehorende 

maatregelen geïntroduceerd. Zie artikel 18, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet. Voor de 

niet-geüniformeerde verplichtingen is aangesloten bij de verlagingen in de  

Maatregelenverordening WWB 2013.   

 

Artikel 10. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting 

De eerste keer dat het college een verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde 

arbeidsverplichting vaststelt, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm 

gedurende een maand.  De wet schrijft voor dat de verlaging ten minste een maand en ten 

hoogste drie maanden moet zijn (artikel 18, vijfde lid, eerste volzin, van de Participatiewet). Met 

de keuze voor één maand wordt volgens het college een voldoende duidelijk signaal afgegeven 
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en worden de ongewenste bij-effecten van het inhouden van de uitkering zo veel als mogelijk 

is, beperkt. 

 

Artikel 11. Verrekenen verlaging 

Het college heeft de mogelijkheid bij verlaging van de bijstand wegens schending van een 

geüniformeerde arbeidsverplichting, de verlaging te verrekenen. Dit over de maand van 

oplegging van de maatregel en ten hoogste over de twee volgende maanden. Over de eerste 

maand moet minimaal een derde van het bedrag van de verlaging worden verrekend (artikel 

18, vijfde lid, tweede volzin, van de Participatiewet). Wanneer belanghebbende tot inkeer komt, 

kan de verlaging op zijn verzoek  worden stopgezet en ontvangt belanghebbende weer de 

volledige uitkering (artikel 18, elfde lid, van de Participatiewet).  

Er is voor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het verrekenen van het bedrag 

van de verlaging bij een eerste schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting (of een 

herhaalde schending buiten de recidivetermijn.).  Alleen wanneer de belanghebbende niet 

bereid is algemeen geaccepteerde arbeid  te behouden of te aanvaarden (artikel 18 vierde lid 

onder a Participatiewet), wanneer hij verhuist naar een andere gemeente zonder dat hij naar 

vermogen heeft geprobeerd algemeen geaccepteerde arbeid in die gemeente te verkrijgen  

(artikel 18, vierde lid onder c Participatiewet) of niet bereid is om te verhuizen naar een andere 

gemeente als dat voor werkaanvaarding noodzakelijk is (artikel 18, vierde lid onder e 

Participatiewet) wordt de verlaging in één maand verrekend. 

 

Geen verrekening bij recidive 

Is sprake van een tweede of volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting 

binnen de recidivetermijn, dan is verrekenen van de maatregel niet mogelijk.  

 

Geen verrekening bij maatregel wegens schending andere gedragingen 

Verrekening bij maatregelen voor schendingen van andere gedragingen dan de 

geüniformeerde arbeidsverplichtingen, is niet mogelijk. Dit volgt uit artikel 18, vijfde lid, van de 

Participatiewet. 

 

Artikel 12. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

Aan de Participatiewet ligt het beginsel  ten grondslag dat iedereen in eerste instantie in zijn 

eigen bestaan(skosten) dient te voorzien. Pas wanneer dat niet mogelijk is, kan men een 

beroep doen op bijstand. Hoofdregel is dus dat iedereen alles zal moeten doen en nalaten om 



Pagina 24 van 30 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13179_2    Agendapunt 8 

 2014  Raadsbesluit   

een beroep op bijstand te voorkomen. Leidt een gedraging ertoe dat belanghebbende eerder, 

langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op bijstand, dan is veelal sprake van een 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Hiervan is 

in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen (als die er toe leiden dat belanghebbende 

eerder, langer of voor een hoger bedrag is aangewezen op bijstand): 

- het te snel interen van vermogen; 

- het door eigen schuld verliezen van het recht op een uitkering; 

- het door eigen schuld te laat aanvragen van een voorliggende voorziening. 

 

Op grond van artikel 12 van deze verordening kan een verlaging worden opgelegd wegens het 

betonen van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 

bestaan. De ernst van de gedraging komt tot uitdrukking in de hoogte van het 

benadelingsbedrag. Dat is in dit geval de uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger 

bedrag een beroep wordt gedaan. 

 

Bijstand in de vorm van een geldlening 

Als sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan het college tevens 

besluiten de bijstand in de vorm van een geldlening te verstrekken. Dit volgt uit artikel 48, 

tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet. Als het college besluit beide instrumenten te 

gebruiken (leenbijstand én verlaging) moet het wel voldoende acht slaan op het totale effect 

hiervan voor de bijstandsgerechtigde.7 

 

Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen 

Onder de term 'zeer ernstige misdraging' dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm van 

ongewenst en agressief fysiek contact met een persoon of het ondernemen van pogingen 

daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) gooien van 

voorwerpen naar een persoon. Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of 

inventarisonderdeel, evenals het ondernemen van pogingen daartoe in enige vorm wordt als 

zeer ernstige misdraging gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact 

op de desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het opzetten van 

gerichte lastercampagnes, seksuele intimidatie, het tonen van steek- en/of vuurwapens evenals 

                                            
7
 CRvB 20-03-2007, nrs. 06/515 NABW e.a., ECLI:NL:CRVB:2007:BA2344. 
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(pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn eveneens als zeer ernstige misdraging te 

beschouwen.8 Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige misdraging'.9 

Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de uitvoering 

van de Participatiewet belaste personen en instanties (college, SVB en re-integratiebedrijven) 

tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.10 Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de 

werkzaamheden' wordt aangegeven dat de misdraging dient plaats te vinden in het kader van 

de uitvoering van de Participatiewet. Dat is anders als betrokkenen elkaar buiten werktijd tegen 

komen: dan is alleen het strafrecht van toepassing.11 

Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige 

misdragingen een zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van de 

Participatiewet. Deze verplichting staat dus op zichzelf. Vóór 1 januari 2015 was dit een 

onzelfstandige verplichting. Om een belanghebbende te sanctioneren wegens zeer ernstige 

misdragingen, moest sprake zijn van een samenhang tussen de zeer ernstige misdragingen 

met het niet nakomen van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de toenmalige WWB, 

IOAW of IOAZ.12 

 

IOAW en IOAZ  

Onder de term ‘zeer ernstige misdragingen’ kunnen diverse vormen van agressie worden 

verstaan, zij het dat er sprake moet zijn van verwijtbaarheid en van gedrag dat in het normale 

menselijke verkeer in alle gevallen als onacceptabel wordt beschouwd. Ook verbaal geweld 

valt onder de noemer 'zeer ernstige misdraging'.13 Het college kan alleen een verlaging 

opleggen als er een verband bestaat tussen de ernstige misdraging en (mogelijke) 

belemmeringen bij het vaststellen van het recht op een uitkering. De IOAW en IOAZ bevatten 

immers geen afzonderlijke plicht tot het nalaten van zeer ernstige misdragingen. Het recht op 

uitkering kan daarom alleen worden afgestemd wegens het zich zeer ernstig misdragen als dit 

heeft plaatsgevonden bij het (niet) nakomen van een (andere) aan de uitkering verbonden 

verplichting.14 Vandaar dat in het tweede lid wordt bepaald dat de zeer ernstige misdragingen 

moeten hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met 

de uitvoering van IOAW of IOAZ. Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt, geheel 

                                            
8
 Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 3, blz. 24. 

9
 CRvB 19-08-2008, nrs. 07/2416 WWB e.a., ECLI:NL:CRVB:2008:BE8919. 

10
 Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 3, blz. 55. 

11
 Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nr. 3, blz. 25-26. 

12
 CRvB 06-07-2010, nr. 08/2025 WWB, ECLI:NL:CRVB:2010:BN0660. 

13
 CRvB 19-08-2008, nrs. 07/2416 WWB e.a., ECLI:NL:CRVB:2008:BE8919. 

14
 CRvB 06-07-2010, nr. 08/2025 WWB, ECLI:NL:CRVB:2010:BN0660. 
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los van een (andere) aan de uitkering verbonden verplichting - hij komt bijvoorbeeld uit eigen 

beweging stennis maken - dan is binnen de IOAW en IOAZ tegen deze gedraging geen sanctie 

mogelijk. 

 

Artikel 14. Niet nakomen van overige verplichtingen 

De Participatiewet geeft het college de bevoegdheid om personen verplichtingen op te leggen 

die volledig individueel bepaald zijn. Artikel 55 van de Participatiewet biedt daartoe de 

mogelijkheid en beperkt deze tot een viertal categorieën, te weten: 

1. verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 

2. verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van 

bijstand; 

3. verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 

4. verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

De hoogte van de verlaging is in deze verordening per categorie verschillend vastgesteld. 

Omdat de verplichtingen die het college op grond van artikel 55 van de Participatiewet kan 

opleggen een zeer individueel karakter hebben, kan het voorkomen dat de in de verordening 

vastgestelde verlaging niet is afgestemd op de individuele omstandigheden van een 

belanghebbende. Het college zal daarom altijd rekening moeten houden met de 

individualiseringsbepaling van artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet. Deze bepaling 

verplicht het college de bijstand af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en 

middelen van een belanghebbende. In individuele gevallen kan dus worden afgeweken van de 

in dit artikel vastgestelde verlaging. 

 

Artikel 17. Samenloop van gedragingen 

Samenloop bij één gedraging waardoor meerdere verplichtingen worden geschonden 

Het eerste lid regelt samenloop als sprake is van één gedraging die schending oplevert van 

meerdere verplichtingen, die zijn genoemd in deze verordening, artikel 18, vierde lid, van de 

Participatiewet of in beide regelingen. In dat geval wordt één verlaging opgelegd. Voor het 

bepalen van de hoogte en de duur van de verlaging wordt uitgegaan van de gedraging waarop 

de hoogste verlaging is gesteld. 

 

Samenloop bij meerdere gedraging waardoor één of meerdere verplichtingen worden 

geschonden 

Het tweede lid regelt samenloop als sprake is van meerdere gedraging die schending 
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opleveren van één of meerdere verplichtingen, die zijn genoemd in deze verordening, artikel 

18, vierde lid, van de Participatiewet of in beide regelingen. Dit wordt 'meerdaadse samenloop' 

genoemd. In dat geval wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging toegepast. 

Deze verlagingen worden in principe gelijktijdig opgelegd. Dit is anders als dit niet verantwoord 

is. Hierbij spelen factoren zoals de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de 

omstandigheden van een belanghebbende een rol. Daarvoor moet altijd gekeken worden naar 

de individuele omstandigheden. De verlaging wordt dan over meerdere maanden uitgesmeerd. 

 

Samenloop met een bestuurlijke boete 

Het derde en vierde lid regelen in hoeverre een verlaging kan worden opgelegd als sprake is 

van een verlagingswaardige gedraging die tevens een boetewaardige gedragingen is.  

Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een in deze verordening opgenomen 

verplichting als schending van de inlichtingenplicht oplevert, kan de schending van deze 

verplichtingen niet gezamenlijk worden afgedaan, omdat schending van de inlichtingenplicht 

(wettelijk) is geregeld in de vorm van een bestuurlijke boete. In het geval zich de situatie 

voordoet dat er sprake is van samenloop tussen de bestuurlijke boete en afstemming dient het 

college in het individuele geval te beoordelen welke sanctie wordt opgelegd. Bij eendaadse 

samenloop ligt het voor de hand één sanctie op te leggen. Het college bepaalt of al dan niet 

een boete wordt opgelegd. Is dit het geval, dan wordt geen verlaging meer opgelegd (derde 

lid). 

 

Bij meerdaadse samenloop ligt het voor de hand de gedraging te sanctioneren door het 

opleggen van een bestuurlijke boete voor zover sprake is van een gedraging waarin ook een 

beboetbare gedraging zit. Daarnaast kan het college in dit geval nog een of meer maatregelen 

opleggen, waarbij bij de hoogte van de afstemming zo nodig rekening kan worden gehouden 

met de boete en de eventuele andere maatregelen (vierde lid). 

 

Als sprake is van één gedraging die zowel schending van een in artikel 18, vierde lid, van de 

Participatiewet benoemde verplichting als schending van de inlichtingenplicht oplevert, is het 

voorgaande ook van toepassing. 

 

Artikel 18. Recidive 

Verdubbeling duur verlaging 
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Als binnen twaalf maanden na een eerste verwijtbare gedraging wederom sprake is van een 

verwijtbare gedraging waarmee dezelfde verplichting wordt geschonden, wordt de grotere mate 

van verwijtbaarheid tot uitdrukking gebracht in een verdubbeling van de hoogte of duur van de 

verlaging. Een verlaging kan nooit hoger zijn dan honderd procent. Daarom is bij gedragingen 

waar relatief zware verlagingen voor gelden, gekozen voor een verdubbeling van de duur van 

de maatregel in plaats van de hoogte. Met de eerste verwijtbare gedraging wordt de eerste 

gedraging bedoeld die aanleiding is geweest tot een verlaging, ook als wegens dringende 

redenen – op grond van artikel 4, tweede lid, van deze verordening en eventueel 18, tiende lid, 

van de Participatiewet – is afgezien van het opleggen van een verlaging. Dit geldt ook als van 

afstemming op grond van artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet is afgezien van het 

opleggen van een verlaging. Is vanwege de afwezigheid van elke vorm van verwijtbaarheid 

afgezien van een verlaging, dan is het niet mogelijk om bij toepassing van recidive deze 

gedraging mee te tellen. Voor het bepalen van de aanvang van de termijn van twaalf maanden, 

geldt het tijdstip waarop het besluit waarmee de verlaging is opgelegd, is verzonden. 

 

Verdubbeling hoogte verlaging 

Als binnen twaalf maanden na een eerste verwijtbare gedraging wederom sprake is van een 

verwijtbare gedraging waarmee dezelfde verplichting wordt geschonden, wordt de grotere mate 

van verwijtbaarheid tot uitdrukking gebracht in een verdubbeling van de hoogte of duur van de 

verlaging. Voor lichte verlagingen is gekozen voor een verdubbeling van de hoogte van de 

verlaging. 

 

Recidive op recidive bij niet geüniformeerde arbeidsverplichtingen 

Ook in het geval dat een belanghebbende voor een derde of volgende keer een niet 

geüniformeerde arbeidsverplichting schendt, is de recidivebepaling van artikel 16, eerste of 

tweede lid, van deze verordening van toepassing. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door het 

woord "telkens" in de recidivebepaling. Voor toepassing van de recidivebepaling is vereist dat 

het opnieuw schenden van dezelfde verplichting plaatsvindt binnen twaalf maanden na 

bekendmaking van het vorige besluit waarmee een verlaging is toegepast.  

Is sprake van een derde of volgende schending, dan geldt – evenals bij de eerste keer recidive 

– dat ofwel de hoogte ofwel de duur van de oorspronkelijke verlaging wordt verdubbeld. Bij 

lichte gedragingen geldt een verdubbeling van de hoogte van de verlaging. Bij zware 

gedragingen geldt een verdubbeling van de duur van de verlaging. 
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Telkens wordt de hoogte of de duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. Dit is de 

verlaging die geldt bij een eerste schending van de verplichting. Er is expliciet niet voor 

gekozen de hoogte of de duur van de vorige verlaging te verdubbelen. Uitgangspunt is 

verdubbeling van de hoogte of de duur van de oorspronkelijke verlaging. Hiermee wordt 

stapeling van verdubbeling van de verlaging voorkomen.  

 

Eenzelfde gedraging vereist voor recidive 

Voor recidive als bedoeld in het eerste en tweede lid is vereist dat sprake moet zijn van 

"eenzelfde verwijtbare gedraging" als de gedraging waarvoor de eerste verlaging is opgelegd. 

Voorwaarde is dus dat dezelfde verplichting wordt geschonden. Is dit niet het geval, dan moet 

de verwijtbare gedraging worden aangemerkt als een eerste schending van een verplichting. 

Heeft een persoon zich zeer ernstig misdragen (artikel 13) binnen twaalf maanden nadat een 

verlaging is opgelegd wegens het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (artikel 7, onder a), dan is geen sprake van 

recidive aangezien het niet "eenzelfde gedraging" betreft. Evenmin is sprake van recidive als 

een belanghebbende niet meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak (artikel 7, 

onder b, onderdeel 1) en vervolgens een opgedragen tegenprestatie niet verricht (artikel 7, 

onder b, onderdeel 4). Ook dan is geen sprake van eenzelfde gedraging aangezien twee 

verschillende verplichtingen zijn geschonden.  

  

Recidive schending geüniformeerde arbeidsverplichting 

Is sprake van het niet of onvoldoende nakomen van een geüniformeerde arbeidsverplichting 

binnen twaalf maanden nadat aan een belanghebbende een eerste maatregel is opgelegd 

wegens schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, dan bedraagt de verlaging 

honderd procent gedurende 2 maanden. Dit valt binnen de in artikel 18, zesde lid, van de 

Participatiewet gegeven marges. 

 

Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, 

telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de verlaging 

honderd procent gedurende drie maanden (artikel 18, zevende en achtste lid, van de 

Participatiewet). 

 

Artikel 19. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering  
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Artikel 20, eerste lid, van de IOAW en artikel 20, tweede lid, van de IOAZ geeft het college de 

bevoegdheid om de uitkering tijdelijk of blijvend te weigeren naar de mate waarin de 

belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou 

hebben kunnen verwerven, indien:  

a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin 

van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de belanghebbende ter zake een 

verwijt kan worden gemaakt;  

b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de belanghebbende zonder dat aan 

de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs 

niet van hem zou kunnen worden gevergd.  

c. de belanghebbende nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden; of  

d. de belanghebbende door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.  

Als sprake is van een situatie die valt onder a of b dan kan het college de uitkering tijdelijk 

weigeren. Beide situaties spelen zich af voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering. Als 

sprake is van een situatie die valt onder c of d dan kan het college de uitkering blijvend 

weigeren. Beide situaties spelen zich af tijdens de uitkering.  

 

Artikel 20. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ 

Het college is op grond van artikel 20 van de IOAW en artikel 20 van de IOAZ bevoegd de 

uitkering blijvend of tijdelijk te weigeren als een belanghebbende, kort gezegd, inkomen uit 

arbeid had kunnen verwerven, maar dit nalaat. Dit is een discretionaire bevoegdheid van het 

college. De vraag of een verlaging moet worden toegepast, zal pas aan de orde komen als het 

college zich een oordeel heeft gevormd over de eventuele weigering van de uitkering. Deze 

beoordeling gaat in beginsel voor. Pas als het college concludeert dat van een weigering geen 

sprake is, kan op grond van deze verordening een verlaging worden toegepast. Artikel 19 van 

deze verordening is derhalve bedoeld om samenloop te voorkomen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp:  Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 vast te 
stellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Behalve de invoeringswet Participatiewet treedt op 1 januari 2015 ook wet 

Maatregelen WWB in werking. De wet wijzigt de Wet werk en bijstand (per 1 januari 

2015 de Participatiewet) op een substantieel aantal onderdelen. Een belangrijke 

wijziging betreft de ‘afstemming’ van de hoogte van de bijstand wanneer de 

bijstandsgerechtigde zich niet aan de verplichtingen van de wet houdt. In de wet 

worden in het nieuwe artikel 18, lid 4 acht gedragingen opgesomd waaraan altijd 

een verlaging van de bijstand met 100% van de bijstandsnorm wordt gekoppeld1. 

De gemeente kan de verlaging gedurende maximaal drie maanden toepassen. De 

gemeente mag op grond van de wet de verlaging ook spreiden over drie maanden 

als over de eerste maand maar tenminste een derde van het volledige bedrag wordt 

verrekend. De wet verplicht overigens dat de gemeente rekening houdt met de 

persoonlijke omstandigheden van betrokkene. Wanneer het gedrag niet verwijtbaar 

is, wordt geen verlaging toegepast.  

 

Het eigen beleid van de gemeente wordt vastgelegd in de Afstemmingsverordening, 

die de huidige maatregelenverordening WWB vervangt en waarmee we gelijk de in 

de wet gehanteerde terminologie overnemen. Eerdere wetswijzigingen zijn in de 

                                            
1 De gedragingen w aarbij de 100-procent verlaging w ordt toegepast zijn: het niet aanvaarden of 
behouden van w erk; het niet inschrijven bij een uitzendbureau als de gemeente dat verplicht heeft  
gesteld;  het niet bereid zijn om te reizen voor w erk; het niet bereid zijn om te verhuizen voor w erk; 
verhuizen naar een gemeente zonder dat je vooraf naar vermogen hebt geprobeerd daar w erk te 
vinden; het niet w illen meew erken aan vergrot ing van kennis en vaardigheden om de kans op w erk 
te vergroten; de kans op w erk verkleinen door houding, kleding en gedrag; geen gebruik maken van 
re-integrat ievoorzieningen als die w el w orden aangeboden. 
 

*Z0028898E9
D* 
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verordening verwerkt. Een aantal maatregelen is ongewijzigd overgenomen uit de 

bestaande maatregelenverordening. Hoewel niet verplicht hebben wij er tevens voor 

gekozen de huidige maartegelenverordening IOAW en IOAZ in de nieuwe 

Afstemmingsverordening op te nemen.  

 

Bij het opstellen van de Afstemmingsverordening is gebruik gemaakt van de 

modelverordening en is samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio 

(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). 

 

2 Beoogd effect 

Het juridisch vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering wanneer de 

belanghebbende de uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel indien 

de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van 

verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond. 

 
3 Argumenten 

1.1 Wettelijke verplichting 

In de Wet Maatregelen WWB is bepaald dat gemeenten een Afstemmingsverordening 

uiterlijk op 1 januari 2015 moeten hebben vastgesteld. Het betreft (veelal dwingend) op te 

leggen maatregelen wanneer de bijstandsgerechtigde zich niet aan de verplichtingen van 

de wet houdt. Doordat de wet ingrijpend is gewijzigd voldoen de bestaande verordeningen 

niet meer. 

  

1.2 Biedt helderheid voor klanten 

De verordening biedt klanten duidelijkheid over de voor hen geldende regels en de 

sancties die op het niet naleven van die regels staan. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 

Leiderdorp 2015 vast voor inspraak. Binnen de inspraakperiode (van 23 juli tot en met 2 

september 2014) zijn, anders dan in Leiden, geen inspraakreacties ontvangen. In Leiden 

hebben de Adviesraad Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp en de Stichting ZON een 

reactie ingediend. De Adviesraad heeft naderhand verzocht om de aan de gemeente 

Leiden gestuurde reactie inhoudelijk ook in Leiderdorp mee te nemen. Gezien de 

samenwerking en afstemming tussen beide gemeenten lag dat sowieso al voor de hand. 

Beide inspraakreacties geven overigens geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van 

de verordening. 

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De uitvoering van de bepalingen in de verordening zal binnen de bestaande financiële, 

personele en organisatorische kaders plaatsvinden. Het rijk houdt overigens bij het 

vaststellen van het uitkeringenbudget rekening met een aangescherpt afstemmingsbeleid. 

Mogelijke opbrengsten worden daardoor op voorhand afgeroomd. 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de verordening is verbonden met de evaluatie van het beleidsplan, waarvan 

de uitvoering is voorzien voor het derde kwartaal van 2016. De oplevering zal in het vierde 

kwartaal plaatsvinden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: - 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: Re-integratieverordening 

Participatiewet 

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 28 oktober 2014, nr. Z14/004375/13181_1; 

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

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; de artikelen 6, tweede lid, 

8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid van de 

Participatiewet; 

 

b e s l u i t: 

 

Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015, onder intrekking 

van de verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011 per 

dezelfde datum. 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1.  Begrippen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet; 

- mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij 

zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van 

huisgenoten voor elkaar overstijgt. 

- wet: Participatiewet. 

 

*Z00288A120
E* 
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Hoofdstuk 2. Beleid en financiën 

 

Artikel 2. Budgetplafonds 

1. Het college kan een of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende 

voorzieningen. Een door het college ingesteld budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de 

aanspraak op een specifieke voorziening. 

2. Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor 

een specifieke voorziening. 

 

Artikel 3. Evenwichtige verdeling en financiering 

1. Het college biedt aan een persoon uit de doelgroep ondersteuning bij de arbeidsinschakeling 

en voor zover het college dat noodzakelijk acht een voorziening gericht op arbeidsinschakeling 

2. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen, 

biedt het college maatwerk. Daarbij wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij 

gekeken wordt of de voorziening, gelet op de mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de 

belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 

3. Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en 

voorzieningen. 

4. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen 

rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De 

omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de 

mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de 

voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan: 

a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en 

b. de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.   

 

Hoofdstuk 3. Voorzieningen 

  

Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 

1. De voorziening moet gericht zijn op de arbeidsinschakeling en bijdragen aan het (op termijn) 

mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. 

2. Het college kan nadere beleidsregels stellen ten aanzien van de uitvoering van de in deze 

verordening genoemde voorzieningen 

3. Het college kan een voorziening beëindigen als:  
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a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 

en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet 

nakomt;  

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; 

c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt 

waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening, tenzij 

het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de wet; 

d. naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle 

arbeidsinschakeling; 

e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die 

gebruik maakt van de voorziening; 

f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de 

aangeboden voorziening; 

g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in 

deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 

4. Het college biedt een persoon die behoort tot de doelgroep de mogelijkheid tot 

onafhankelijke bemiddeling, als hij het niet eens is met de inhoud van de aangeboden 

voorziening. 

 

Artikel 5. Sociale activering 

1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader 

van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen 

geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.  

2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de 

mogelijkheden en capaciteiten van die persoon. 

 

Artikel 6.  Detachering 

Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een 

dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. 

 

Artikel 7.  Scholing  
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Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing aanbieden voor zover de 

scholing naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. 

 

Artikel 8.  Participatieplaats 

1. Het college kan aan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand, een 

participatieplaats als bedoeld in artikel 10a van de wet aanbieden. 

2. Een participatieplaats wordt gecombineerd met scholing, opleiding en/of andere 

activiteiten die tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. 

3. De in het kader van de participatieplaats te verrichten additionele werkzaamheden beslaan 

tenminste 24 uur per week. Indien dit met de uitkeringsgerechtigde is overeengekomen 

kunnen deze werkzaamheden ook meer dan 24 uur bedragen. 

4. Het college biedt aan degene die op grond van artikel 10a Wet werk en bijstand additionele 

werkzaamheden verricht een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan in de vorm van 

een scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. Doel van deze scholing 

of opleiding is het behalen van een diploma of certificaat met minstens het niveau van een 

startkwalificatie tenzij naar het oordeel van het College een dergelijke scholing of opleiding de 

krachten of bekwaamheden van de belanghebbende te boven gaat. Het college betrekt bij deze 

beoordeling: 

a. het oordeel van degene in wiens opdracht de belanghebbende de additionele 

werkzaamheden uitvoert; 

b. de scholingswens van de belanghebbende; 

5. De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 200,- per 6 maanden, 

mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op 

inschakeling in het arbeidsproces. 

 

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk 

1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep 

die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van 

begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever 

redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.  

2. Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  (UWV) advies in voor de beoordeling of zij 

uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 
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arbeidsparticipatie hebben. Het college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk 

te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen 

van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van 

werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 

4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken 

voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Uitgangspunt hierbij is instroom in beschut 

werk te stellen op een taakstelling van 1 op 3 uitgestroomde WSW-medewerkers. In verband 

hiermee overlegt het college met het UWV, aan de gemeente gelieerde bedrijven en andere 

reguliere werkgevers. 

 

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject 

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van 

wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning 

nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft: 

a. van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de 

Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of 

b. van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.] 

 

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning 

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij 

het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele 

begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen 

taken te verrichten. 

 

Artikel 12. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort 

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 

2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht: 

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, 

onderdeel a, van de Participatiewet; 

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 
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3. Het  UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de 

doelgroep loonkostensubsidie. Het  UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde 

criteria in acht.  

 

Artikel 13. Vaststelling loonwaarde 

1. Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon 

vast te stellen. 

2. Het UWV adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een 

persoon. Het UWV neemt daarbij de in de bijlage omschreven methode in acht.  

 

Artikel 14.  No-riskpolis 

1. Een werkgever komt in aanmerking voor een no-riskpolis als: 

a. de werkgever voor tenminste de duur van zes maanden een arbeidsovereenkomst aangaat 

met een werknemer;  

b. de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de doelgroep;  

c. de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft of de werkgever ten 

behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet 

ontvangt; 

d. artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is, en 

e. de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente. 

2. De no-riskpolis vergoedt:  

a. het loon van de werknemer tot 120 procent van het minimumloon, en 

b. 15 procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten. 

3. Om de werkgever een no-riskpolis te kunnen verstrekken, sluit de gemeente een verzekering 

af en treedt op als verzekeringnemer. De begunstigde is de werkgever.  

4. Het college verstrekt de no-riskpolis overeenkomstig  de duur van een dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd met een eigen risico voor de werkgever van twee weken. De no-riskpolis kan 

eenmalig verlengd worden indien sprake is van een verlenging van de dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd bij dezelfde werkgever. 

 

Artikel 15. Opstapsubsidie 

1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie, de opstapsubsidie, verstrekken aan 

werkgevers die met een persoon die behoort tot de doelgroep  een arbeidsovereenkomst 

sluiten. 
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2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet 

onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. 

3. Het college stelt nadere regels ten aanzien van de duur van de subsidie, de hoogte, en de 

verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden. 

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule 

1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze niet voorziet, 

beslist het college. 

2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, 

indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. 

 

Artikel 17. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

1. De verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011 wordt 

ingetrokken. 

2. Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de 

verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011, die moet worden beëindigd op grond van 

deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit 

de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 voor de duur: 

a. van zes maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of 

b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode als bedoeld in het tweede lid, onderdeel 

a. 

3. Het college kan na afloop van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten 

of een voorziening wordt voortgezet. 

4. De verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 blijft van toepassing ten aanzien van 

een voortgezette voorziening als bedoeld in het tweede lid. 

 

 

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 

2015. 
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Bijlage bij artikel 13 van de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015  

Wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld 

 

In de Participatiewet staat dat de methodiek van Loonwaardebepaling moet worden uitgewerkt  

in de verordening. In de verordening beschrijven we de methodiek van loonwaardebepaling en 

wie het uitvoert. Het college maakt hierbij gebruik van de ‘werkwijze vaststelling loonwaarde 

UWV’ om de loonwaarde van een persoon te bepalen.  In deze bijlage zijn de stappen 

beschreven om de loonwaarde vast te stellen. Deze werkwijze is afgestemd met het UWV en 

met de regio Holland Rijnland en voldoet aan de door het Rijk gestelde voorwaarden 

(zorgvuldig, geobjectiveerd en transparant).  

 

Werkwijze vaststelling loonwaarde UWV 

 

Doelgroep 

Werkzoekenden die door medische en of sociaalpsychologische beperkingen worden 

belemmerd in hun werk. Voor deze groep komt de potentiële werkgever mogelijk in aanmerking 

voor loonkostensubsidie. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer niet in staat is het geldende 

wettelijk minimumloon te verdienen. 

 

De loonwaardebepaling wordt vastgesteld en uitgevoerd door deskundige en gecertificeerde 

arbeidsdeskundigen. Van belang is dat sociaal-medische gegevens aanwezig zijn. Dit kan in de 

vorm van een Sociaal Medisch Advies van UWV, of vergelijkbare informatie uit een andere 

bron. Indien noodzakelijk kunnen onze arbeidsdeskundigen collega-arbeidsdeskundigen en -

artsen consulteren. Onze ervaring en expertise op sociaal-medisch gebied garandeert een 

deskundig, betrouwbaar en objectief advies. 

 

Het onderzoek vindt vooral plaats op de werkplek van de werknemer.  

Het bestaat uit een aantal onderdelen: 

- Verzamelen van sociaal-medische gegevens voor het opstellen van een arbeidskundig 

werknemersprofiel. Hierin zijn de kennis, vaardigheden en belastbaarheid van de klant 

 opgenomen. 

- Vaststellen en beschrijven van de soortgelijke functie van een collega zonder 

beperkingen: de functieanalyse (taken- en urenanalyse). 



Pagina 9 van 29 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13181_2    Agendapunt 9 

 2014  Raadsbesluit   

- Vaststellen van het loonniveau van deze collega als referentie/norm. 

- Vaststellen van het prestatieniveau van de werknemer: de loonwaarde. 

- Verslaglegging, verwachting loonontwikkeling en advies planning vervolgonderzoek. 

 

De Loonwaarde vaststelling door UWV 

UWV onderscheidt bij de loonwaarde vaststelling de volgende stappen: 

1.  Inventarisatie van de feitelijke taakopbouw in termen van de feitelijke uitoefening van de 

functie door de werknemer. 

2. Het vaststellen van de normfunctie op basis van de feitelijke in de functie door de 

werknemer uitgeoefende taken. 

3. Vaststellen bij de normfunctie behorende loonwaarde en waarden voor Tempo, Kwaliteit 

en Inzetbaarheid voor de hoofdtaken.  

4.  Beschrijven hoe de medewerker in de praktijk in de functie op de werkplek functioneert, 

beschreven in termen van Tempo, Kwaliteit, Inzetbaarheid per hoofdtaak. Beschrijven van 

eventuele bijzondere omstandigheden bij de functie uitoefening.  

5.  Het vaststellen van de prestatie van de werknemer per hoofdtaak afgezet tegen de 

normfunctie op basis van drie kernbegrippen Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid uitgedrukt in 

een % van de arbeidsprestatie op deze elementen in de normfunctie. 

6.  Het vaststellen van de werkelijke additionele kosten, waar aan de orde, uitgesplitst naar 

eenmalige en structurele kosten. 

7.  Het integraal vertalen van de uitkomsten bij Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid naar een 

totale arbeidsprestatiewaarde van de werknemer in een % ten opzichte van de normfunctie. Dit 

met behulp van de rekenformule. 

 

Nb. De rekenformule is als volgt:  

 %Tijdsbesteding werknemer in de taak x %Tempo x %Kwaliteit x %Inzetbaarheid. 
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 Arbeidsprestatie  

taak tijdsbesteding 

norm 

tijdsbesteding 

werknemer  

tempo kwaliteit inzetbaarheid 

 

Loonwaarde 

t.o.v.  

de gezonde 

soortgelijke 

1      %      %      %      %      %      % 

2      %      %      %      %      %      % 

3      %      %      %      %      %      % 

4      %      %      %      %      %      % 

5      %      %      %      %      %      % 

Totaal 100%       % (G) 

 

UWV legt deze gegevens vast in een rapportage. Daarin vermelden we de 

onderzoeksactiviteiten, de resultaten van het onderzoek en het advies over de loonwaarde.  
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Toelichting Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015 

 

Algemeen 

Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de 

opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het 

beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet 

onder andere aandacht blijken voor de in de Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de 

daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet tot het formuleren van 

gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is 

maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het 

concrete geval een passend re-integratietraject is. Daarom wordt aan het college de 

bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. Artikel 10 van de 

Participatiewet bepaalt dat personen uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij 

de arbeidsinschakeling en de door het college noodzakelijk geachte voorziening binnen de 

kaders van de re-integratieverordening. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de 

voorzieningen vast te leggen die het college in ieder geval kan aanbieden. In het Beleidsplan 

Participatiewet is het voorzieningenaanbod alsmede de wijze waarop en voor welke 

doelgroepen we dit gaan inzetten nader uitgewerkt.  

 

Met betrekking tot de volgende voorzieningen is de gemeenteraad verplicht om regels op te 

nemen in deze verordening: 

- persoonlijke ondersteuning (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel a, en 10, eerste lid, van de 

Participatiewet); 

- scholing of opleiding als bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet (artikel 8a, 

eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet); 

- de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, Participatiewet (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, 

en tweede lid, onderdeel c, van de Participatiewet); 

- participatievoorziening beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet 

(artikelen 8a, eerste lid, onderdeel e, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet), en 

- no riskpolis (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). 

 

 

Loonkostensubsidie 
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Deze verordening geeft ook uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. 

Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen 

over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te 

bepalen: 

- de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en 

- de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. 

Het college kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkostensubsidie 

behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, 

onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van 

wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, 

van de Participatiewet). 

Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en 

is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het 

college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de 

Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het 

college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) 

werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.  

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door 

een persoon - die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie - verrichte arbeid in een functie 

naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met 

een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort 

(artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatiewet). 

De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet 

als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze 

nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor 

een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers 

voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 

107, blz. 60). 

 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. 
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Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de 

duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven. 

- doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, Participatiewet): personen als 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid 

niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie hebben; 

- loonwaarde (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, Participatiewet): vastgesteld percentage van het 

rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie 

behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die 

functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot 

de doelgroep loonkostensubsidie behoort; 

- dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f Participatiewet): een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke dienstbetrekking.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. 

 

Artikel 1. Begrippen 

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht of de 

Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn 

vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.  

 

Doelgroep 

De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van 

de Participatiewet. Het betreft: 

- personen die algemene bijstand ontvangen; 

- personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, 

en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: 

WIA) tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee 

aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in 

die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend; 

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

- personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet (hierna: ANW); 



Pagina 14 van 29 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13181_2    Agendapunt 9 

 2014  Raadsbesluit   

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW); 

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ); 

-personen zonder uitkering;  

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden 

voorziening. 

Mantelzorg 

Deze begripsbepaling is gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (zie artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning). 

 

Artikel 2. Budgetplafond  

De gemeente kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de 

middelen over de verschillende voorzieningen. Dit kan in het beleidsplan gebeuren. 

De gemeente moet naar aanleiding van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele 

afweging maken of zij die aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële 

middelen kan echter niet de reden zijn om aanvragen op ondersteuning in het algemeen  af te 

wijzen. Wel  kan per voorziening een plafond worden  ingebouwd. De gemeente dient dan na te 

gaan welke andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. Aan de andere kant is het 

uitdrukkelijk aan de gemeente om te beoordelen of er überhaupt ondersteuning noodzakelijk is 

en welke vorm die moet krijgen, gelet op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, al dan 

niet op langere termijn.  

 

Artikel 3. Evenwichtige verdeling en financiering  

Het college biedt voorzieningen en ondersteuning zoals o.a. bedoeld in deze verordening  aan 

personen aan die behoren tot de doelgroep.  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit 

in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen en biedt maatwerk. Daarbij wordt door het 

college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de voorziening, gelet op de 

mogelijkheden, capaciteiten en wensen van de belanghebbende, het meest doelmatig is met 

het oog op inschakeling in de arbeid. De doelgroep is gedefinieerd in artikel 1. 

 

Rekening houden met omstandigheden en beperkingen 
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Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet moet de gemeenteraad 

in de verordening de verdeling van de voorzieningen over personen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van die personen. Hierin ligt 

besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele 

beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het 

bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een 

handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het 

bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het 

voorgaande uitvoering gegeven. In lid 4 is opgenomen waarmee het college in ieder geval 

rekening moet houden. 

 

Artikel 4. Algemene bepalingen over voorzieningen 

De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het college aan moet 

bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en 

moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Al 

naar gelang de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn 

op bijvoorbeeld bemiddeling naar werk, detachering, sociale activering en het voorkomen van 

een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van 

vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk 

of met behoud van uitkering). In het beleidsplan Participatiewet gemeente Leiderdorp is het 

voorafgaande nader uitgewerkt  

 

Conform artikel 9 van de Participatiewet  zijn belanghebbenden o.a. verplicht gebruik te maken 

van de door het college aangeboden voorzieningen en mee te werken aan onderzoeken naar 

zijn mogelijkheden tot  arbeidsinschakeling en mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van een plan van aanpak. 

 

Beëindigingsgronden 

Het derde lid geeft aan dat het college een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen het 

dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de subsidie aan 

een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij 

deze laatste wijze van beëindigen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het 

arbeidsrecht en de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen. 
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Het college kan een voorziening beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel 3, 

tweede lid, van deze verordening. Een voorziening wordt bijvoorbeeld beëindigd als een 

persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt. Voor de persoon zoals bedoeld in artikel 

7, eerste lid, onderdeel a onder 2, van de Participatiewet wordt op dit punt een uitzondering 

gemaakt. Het gaat om de persoon als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, 

vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de WIA tot het moment dat het 

inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het 

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 

loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend. Voor deze doelgroep geldt dat het 

college ondersteuning bij de arbeidsinschakeling moet bieden tot het moment dat het inkomen 

uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het 

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 

loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verstrekt. 

 

De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die 

onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet 

bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden teruggevorderd.1 Terugvordering dient te 

geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek. 

 

In het vierde lid is, net als in de vorige re-integratieverordening geregeld dat het College 

belanghebbende de mogelijkheid biedt tot bemiddeling. Als een belanghebbende van mening is 

dat hem onvoldoende maatwerk geboden wordt en/of dat hij zich niet kan vinden in het re-

integratieaanbod, kan hij verzoeken om bemiddeling. Deze onafhankelijke bemiddeling gaat in 

de regel vooraf aan het besluit tot de vastgestelde ondersteuning of voorziening. Voordeel 

daarvan is dat voorafgaande aan de mogelijkheid van bezwaar en beroep getracht wordt tot 

een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing van het meningsverschil te komen. Is 

dit laatste uiteindelijk niet mogelijk, dan staat voor de burger alsnog de weg naar de 

bezwaarschriftencommissie en rechter open, indien hij niet eens is met het genomen besluit. 

Gedurende de bemiddelingsfase is het redelijk een 

overweging tot de tenuitvoerlegging van een maatregel op grond van de weigering van het 

ondertekenen van een trajectplan op te schorten. In de bezwaar- en beroepsfase geldt er in 

beginsel geen opschortende werking meer. 

                                            
1
 Rechtbank Arnhem 14-09-2006, nr. AWB 06/999, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3540 
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Artikel 5. Sociale activering 

Volgens de Participatiewet dient ook sociale activering uiteindelijk gericht te zijn op 

arbeidsinschakeling. Voor bepaalde doelgroepen is arbeidsinschakeling echter een te hoog 

gegrepen doel. Voor deze personen staat dan ook niet re-integratie, maar participatie voorop.  

 

Begrip sociale activering 

Onder 'sociale activering' wordt verstaan: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk 

zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk 

is, op zelfstandige maatschappelijke participatie (artikel 6, eerste lid, onderdeel c, 

Participatiewet). Bij activiteiten in het kader van sociale activering kan worden gedacht aan het 

zelfstandig, zonder externe begeleiding, verrichten van vrijwilligerswerk of deelnemen aan 

activiteiten in de wijk of buurt.2 

 

Doelgroep sociale activering 

Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het 

kader van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment 

algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een 

voorziening (artikel 5 eerste lid). 

 

Voor de verplichting op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet 

gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale activering is vereist dat de 

mogelijkheid bestaat dat een persoon op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan 

verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. Bestaat die mogelijkheid 

niet, dan kan een persoon niet worden verplicht gebruik te maken van een dergelijke 

voorziening. Sociale activering heeft tot doel personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt terug te leiden naar de arbeidsmarkt, of als dit nog niet mogelijk is, als tussendoel 

te bevorderen dat personen zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Hieruit volgt dat als het einddoel, arbeidsinschakeling, niet kan worden bereikt, er geen grond is 

die persoon te verplichten om gebruik te maken van een voorziening gericht op sociale 

activering.3 

                                            
2
 Kamerstukken II 2002/03 28870, nr. 3, blz. 35. 

3
 CRvB 24-04-2012, nr. 11/2062 WWB, ECLI:NL:CRVB:2012:BW4400. 
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College stemt duur activiteiten af op de persoon 

Het tweede lid geeft het college de mogelijkheid om de duur van activiteiten in het kader van 

sociale activering nader te bepalen. Het college moet de duur afstemmen op de mogelijkheden 

en capaciteiten van een persoon. Gezien de mogelijk sterk verschillende behoeften op dit 

gebied, zal een al te rigide termijn moeilijk zijn. 

 

Artikel 6. Detachering 

De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te 

bieden om op detacheringsbasis werkervaring op te doen. Het college zorgt ervoor dat een 

persoon een dienstverband krijgt aangeboden bij een derde, de werkgever. Die derde kan 

bijvoorbeeld een detacheringsbureau zijn.  

 

Artikel 7. Scholing  

Arbeidsmarktrelevante scholing kan de kans op werk vergroten. Taallessen zijn een belangrijk 

onderdeel van het scholingsaanbod. Verder kan voor personen zonder startkwalificatie scholing 

noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-

diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. 

 

Artikel 8. Participatieplaats  

Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een participatieplaats niet 

mogelijk (artikel 7, achtste lid, van de Participatiewet [en het eerste lid van artikel 8 van deze 

verordening]). Het college kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op 

algemene bijstand een participatieplaats aanbieden. 

 

Additionele werkzaamheden 

Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht met behoud van 

uitkering. Niet de te verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het 

(opnieuw) wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 

samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats gewerkt kan 

worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij de capaciteiten van de 

uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein 

kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. 
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De duur van de participatieplaats is wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de 

Participatiewet). Na negen maanden wordt beoordeeld door het college of de participatieplaats 

de kans op arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). 

Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van de 

participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats wordt voorgezet. Als de 

gemeente concludeert dat voortzetting van de participatieplaats met het oog op in de persoon 

gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de arbeidsinschakeling, dan kan de 

participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter in dat geval dient een andere 

werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende lid, van de Participatiewet). Na 36 

maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling plaats (artikel 10a, tiende lid, van de 

Participatiewet). 

 

In lid 3 is bepaald dat een participatieplaats tenminste 24 uur per week beslaan en dat dit in 

overleg met de uitkeringsgerechtigde dit meer dan 24 uur kan zijn. Uitgangspunt is dat een 

parttime participatieplaats van 24 uur voldoende is om werkritme op te doen. Een 

belanghebbende kan dus niet voor meer dan 24 uur per week verplicht worden tot het 

verrichten van additionele werkzaamheden in het kader van een participatieplaats. Er kan wel 

sprake zijn van het verrichten van additionele werkzaamheden voor meer dan 24 uur per week, 

maar alleen indien belanghebbende hier vooraf mee heeft ingestemd. Naast de additionele 

werkzaamheden, die dus tenminste 24 uur bedragen, kunnen de overige uren van de 

werkweek geheel of gedeeltelijk ingezet worden voor andere re-integratieactiviteiten, zoals 

scholing, training en sollicitaties. 

 

Scholing in combinatie met participatieplaats 

Wanneer een persoon die in aanmerking komt voor een participatieplaats niet over een 

startkwalificatie beschikt, dient het college aan deze persoon scholing of opleiding aan te 

bieden. Volgens de wet geldt dit in ieder geval vanaf zes maanden na aanvang van de 

werkzaamheden op de participatieplaats. In lid 3 is echter geregeld dat het College al 

voorafgaand aan de participatieplaats een aanbod doet wat zowel de werkplek als 

scholingsplan en/of leerdoel omvat. 

Achterliggende gedachte hierbij is dat ‘leren het doel is van werken’ en dat dus elke 

participatieplaats een scholingscomponent dient te bevatten, die tot doel heeft dat 

belanghebbende aan het eind van het traject een diploma of certificaat heeft (minstens een 

startkwalificatie). Uitgangspunt voor dit scholingsaanbod is dat wie geen startkwalificatie heeft, 
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de mogelijkheid krijgt die te behalen. Wanneer dit, a.g.v. in de persoon gelegen factoren, niet 

haalbaar blijkt zal gezocht worden naar een ander kwalificerend traject. Voor wie al wel een 

startkwalificatie heeft, wordt een aanvullend leerdoel opgesteld. Onder startkwalificatie wordt 

verstaan een havo of Vwo-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo), niveau twee. 

 

De scholing of opleiding moet gericht zijn op vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt. Het 

college hoeft aan een persoon alleen geen scholing of opleiding aan te bieden als dergelijke 

scholing of opleiding naar zijn oordeel de krachten of bekwaamheden van de persoon te boven 

gaan of als naar zijn oordeel scholing of opleiding niet bijdraagt aan vergroting van de kans op 

inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. Dit volgt uit artikel 10a, vijfde lid, van de 

Participatiewet. 

 

De inhoud van de participatieplaats en het bijbehorende scholingsplan worden schriftelijke 

vastgelegd in een plaatsingsplan dat door alle partijen (gemeente, klant en werkgever) wordt 

ondertekend. Uitgangspunt bij het aanbieden van een participatieplaats is dat dit aanbod in 

overleg en in samenspraak met de belanghebbende tot stand komt. Wanneer belanghebbende 

zich hier desondanks niet in kan vinden, staat in eerste instantie de mogelijkheid van 

bemiddeling open (zie artikel 4 van deze verordening). Wanneer belanghebbende en 

gemeente ondanks deze bemiddeling toch niet tot overeenstemming komen, zal de gemeente 

belanghebbende schriftelijk een aanbod doen. Indien belanghebbende het hier niet mee eens 

is, staat de bezwaarprocedure voor hem open. 

 

Premie participatieplaats 

De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie 

voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang van de 

additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). Voorwaarde is dat 

de persoon naar het oordeel van het college voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten 

van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de premie moet in de verordening 

vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, van de Participatiewet). De premie wordt 

vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet. In verband 

hiermee is de hoogte van de premie begrensd door het in de vrijlatingsbepaling genoemde 

bedrag. Daarnaast moet bij het bepalen van de hoogte van de premie ook de risico's van de 
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armoedeval worden betrokken.4 Er is gekozen voor een premie van telkens € 200,- per zes 

maanden. 

 

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk 

Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die 

door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van 

begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat niet van een reguliere 

werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in dienst neemt (eerste lid). 

 

Stap 1: voorselectie 

Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk voert het college een voorselectie 

uit. Tijdens de voorselectie bepaalt het college welke mensen in aanmerking kunnen komen 

voor beschut werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij 

deze voorselectie uitvoeren.5 Daarom is in het tweede lid bepaald dat het college uitsluitend 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt selecteert voor de beoordeling of zij 

uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dit 

criterium is gekozen omdat personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt veelal niet 

uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Onder de 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het aannemelijk dat daartoe personen 

behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.  

 

Het college kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, 

eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is dus geen aanvraag van een persoon nodig. Het 

college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie. Het college moet bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies inwinnen voor de beoordeling of de 

geselecteerde personen uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 

omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.  

 

Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het college met betrekking tot het 

oordeel of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. Het Uitvoeringsinstituut 

                                            
4
 Kamerstukken II 2007/08 31 577, nr. 3, blz. 12. 

5
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113, blz. 3. 
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werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, 

tweede lid, van de Participatiewet).  

 

Stap 3: besluit gemeente 

Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist de 

gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is van een 

onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen.6 

 

Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 

Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de gemeente 

ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag 

gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan dan gaan om een privaatrechtelijke 

of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, van de 

Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid 

van gemeenten. Een dienstbetrekking kan bijvoorbeeld worden georganiseerd via een 

gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. Ook kunnen personen (via detachering) in een 

beschutte omgeving bij reguliere werkgevers werken.7 

 

Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut zijn in deze verordening 

vastgelegd welke voorzieningen voor arbeidsinschakeling ingezet worden om deze 

dienstbetrekking mogelijk te maken (derde lid). Tevens is in deze verordening vastgelegd op 

welke wijze de gemeente de omvang van het aanbod van beschut werk, het aantal beschikbare 

plekken, vaststelt. Gemeenten kunnen het werk zelf organiseren via bijvoorbeeld een aan de 

gemeente gelieerd bedrijf zoals een SW-bedrijf. Ook kunnen zij afspraken maken met andere 

reguliere werkgevers over de voorwaarden waarop zij deze mensen een dergelijke 

dienstbetrekking aanbieden.8 

 

Omvang beschut werk 

Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor 

beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Het aanbod is mede afhankelijk van het aantal 

geschikte en beschikbare plaatsen bij werkgevers. Daarom moet het college overleg voeren 

                                            
6
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113. 

7
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66. 

8
 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 115-116. 
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met partners om de omvang van het aanbod te kunnen bepalen (vierde lid). Uitgangspunt 

hierbij is instroom in beschut werk te stellen op een taakstelling van 1 op 3 uitgestroomde 

WSW-medewerkers. 

 

Artikel 10. Ondersteuning bij leer-werktraject 

Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij 

leer-werktrajecten. Het college moet dan wel van oordeel zijn dat een leer-werktraject nodig is 

en de ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer-werktraject. Dit is geregeld in 

artikel 10 en volgt uit artikel 10f van de Participatiewet. 

 

Artikel 10f van de Participatiewet bepaalt voorts dat het college uitsluitend ondersteuning bij 

een leer-werktraject kan aanbieden aan personen: 

- van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de 

Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of 

- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. 

 

De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voor jongeren van zestien of 

zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog 

een startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt 

de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden 

ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot 27 jaar die door een leer-

werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. 

 

Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen 

volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de 

Participatiewet. Voor de conclusie dat een jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan 

volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of daarvoor in 

aanmerking komt.9 In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet 

betekent dit dat het college vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd 

onderwijs volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.  

 

In artikel 10f van de Participatiewet is bepaald dat het college onder omstandigheden 

ondersteuning kan bieden aan personen jonger dan achttien jaar en aan personen van achttien 

                                            
9
 Kamerstukken II 2010/11, 32 815, nr. 3, blz. 49. 
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tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en voor wie een leer-werktraject nodig 

is. Er wordt vanuit gegaan dat het mogelijk is een leer-werktraject aan te bieden aan personen 

die voldoen aan het bepaalde in de artikelen 10 en 10f van de Participatiewet, in afwijking van 

artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. 

 

Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning 

In artikel 11 wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om 

een voorziening zoals een jobcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de 

werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook 

gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk 

zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn 

werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een 

werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een 

dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.10] 

 

 

 

 

Artikel 12. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort  

De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als de 

persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm 

van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere 

periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de 

verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, 

blz. 60). 

Zie ook de algemene toelichting bij deze verordening. 

 

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot 

de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve 

vaststelling is alleen mogelijk bij: 

- personen die algemene bijstand ontvangen; 

                                            
10

 Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 107, blz. 115. 



Pagina 25 van 29 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13181_2    Agendapunt 9 

 2014  Raadsbesluit   

- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de 

WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit 

arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon 

bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als 

bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend; 

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en 

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

 

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te stellen of 

een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het 

aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie 

Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 12, tweede lid, is vastgelegd welke 

criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, 

eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep 

loonkostensubsidie vastgelegd. 

 

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laat het college zich 

adviseren door het UWV. Het college draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de 

doelgroep loonkostensubsidie, het UWV adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede 

lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de 

doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige 

totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen. 

 

Artikel 13. Vaststelling loonwaarde 

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de 

doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te 

gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt. Hiervoor is geen 

aanvraag vereist. Het UWV, dan wel een door het UWV gecertificeerde arbeidsdeskundige, 

adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon 
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(artikel 13, tweede lid, van deze verordening). De vastgestelde loonwaarde legt het college vast 

in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever 

bezwaar en beroep kunnen instellen. Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het 

college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de 

Participatiewet. 

 

In de bijlage bij artikel 13, eerste lid, wordt de methode die het college gebruikt om de 

loonwaarde van die persoon te bepalen omschreven. Deze werkwijze is afgestemd met het 

UWV en met de Regio Holland Rijnland (notitie: ’Instrumenten Loonkostensubsidie onder de 

Participatiewet en de No-Risk polis’). 

 

Artikel 14. No-riskpolis  

De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 8a, 

tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). De no-riskpolis is een belangrijk instrument 

om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te 

nemen. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever compensatie ontvangt voor de 

loonkosten, wanneer een werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Een werkgever komt 

niet in aanmerking voor een no-risk polis als artikel 29b van de Ziektewet van toepassing is 

(artikel 8a, tweede lid, onderdeel b Participatiewet).  

 

Voorwaarden 

In het eerste lid is opgenomen wanneer een werkgever in aanmerking komt voor een no-

riskpolis. Er is voor gekozen om de mogelijkheid tot inzet van een no-riskpolis te beperken voor 

arbeidsovereenkomsten die minimaal 6 maanden duren. 

Voorts is voor inzet van de no-riskpolis vereist dat de werknemer behoort tot de doelgroep (zie 

artikel 1 van deze verordening) en hij een structurele functionele of andere beperking heeft of 

ten behoeve van hem de werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de 

Participatiewet ontvangt. Ook ligt voor de hand dat de werknemer zijn woonplaats moet hebben 

binnen de gemeente. 

 

Hoogte vergoeding 

De no-riskpolis vergoedt:  

- het loon van de werknemer tot 120 procent van het minimumloon; 

- 15 procent boven de dekking voor extra werkgeverslasten. 



Pagina 27 van 29 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/004375/13181_2    Agendapunt 9 

 2014  Raadsbesluit   

 

Contract met verzekeraar 

De gemeente moet ten behoeve van het verstrekken van een no-riskpolis een verzekering 

afsluiten. De gemeente treedt op als verzekeringsnemer. De werkgever is de begunstigde 

(derde lid). 

 

Duur no-riskpolis 

Het college vergoedt de no-riskpolis overeenkomstig de duur van een dienstbetrekking voor 

bepaalde tijd met een eigen risico voor de werkgever van twee weken. 

De mogelijkheid bestaat om de no risk polis eenmalig te verlengen bij verlenging van de 

dienstbetrekking voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever.  

 

Artikel 15. Opstapsubsidie 

Gesubsidieerde arbeid kan als één van de voorzieningen worden ingezet om de 

arbeidsinschakeling te bevorderen. In de Participatiewet is geregeld dat alle voorzieningen 

moeten dienen om een persoon uiteindelijk aan regulier werk te helpen.  

Het doel van deze loonkostensubsidie is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een 

persoon ten minste het wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een 

persoon (nog) niet ten volle kan inzetten. Zo kan het college een loonkostensubsidie aan de 

werkgever verstrekken om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de 

re-integratie van de bijstandsgerechtigde te bewerkstelligen.  

De in dit artikel geregelde loonkostensubsidie moet worden onderscheiden van de 

loonkostensubsidie zoals geregeld in artikel 12 van deze verordening (en bedoeld in de 

artikelen 10c en 10d van de Participatiewet). De laatstgenoemde loonkostensubsidie is 

geïntroduceerd in de wet door de Invoeringswet Participatiewet en is specifiek bedoeld voor 

personen met een arbeidsbeperking. De in dit artikel opgenomen loonkostensubsidie is niet 

noodzakelijk gericht op personen met een arbeidsbeperking, maar geldt voor de hele 

doelgroep. Het gaat hier dus niet om de loonkostensubsidie die verstrekt kan worden aan 

personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet van wie is vastgesteld dat 

zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van een wettelijk minimumloon, doch 

wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de wet). 

 

In het tweede lid is bepaald dat de opstapsubsidie uitsluitend wordt verstrekt als er geen 

verdringing van de arbeidsmarkt plaatsvindt. Het opvullen van een vacature is alleen 
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toegestaan als de vacature niet is ontstaan door afvloeiing, maar door ontslag op grond van 

een van de volgende redenen: 

- eigen initiatief van de werknemer; 

- handicap; 

- ouderdomspensioen; 

- vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer, of 

- gewettigd ontslag om dringende redenen. 

 

Het gaat hier dus om de tijdelijke subsidie die door het college nader is uitgewerkt in 

beleidsregels. Om begripsverwarring met de nieuwe wettelijke loonkostensubsidie (geregeld in 

artikel 12 en 13) te voorkomen noemen we deze tijdelijke loonkostensubsidie voortaan 

‘opstapsubsidie’. De naamgeving van de ‘beleidsregels loonkostensubsidie’ zal vóór 1 januari 

2015 hierop worden aangepast. 

 

 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

 

Artikel 17. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

In artikel 17 is onder andere het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat personen 

een voorziening toegekend hebben gekregen op grond van de oude re-integratieverordening, 

die niet meer voldoet aan de voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht 

aan de situatie waarin de oude re-integratieverordening voorzieningen bevat die na 

inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden verstrekt. Ook is het denkbaar dat 

een persoon op grond van de oude re-integratieverordening wel in aanmerking zou komen voor 

een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De toegekende 

voorziening zou dan op grond van artikel 3, eerste lid, van deze verordening moeten worden 

beëindigd. Om dit te voorkomen is in artikel 17, tweede lid, geregeld dat dergelijke 

voorzieningen worden behouden voor een bepaalde duur. Een dergelijke voorziening wordt 

behouden voor ten hoogste de duur van 6 maanden of - als dit eerder is - voor de duur dat 

deze is verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de 

verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011. Wordt niet meer aan die voorwaarden 

voldaan, dan moet de voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een belanghebbende 
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geen aanspraak meer heeft op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De periode van 6 

maanden begint te lopen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Voortzetten toegekende voorzieningen 

Toegekende voorzieningen op grond van de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 

2011 worden dus in beginsel behouden tot 6 maanden na inwerkingtreding van deze 

verordening. Na afloop van die periode kan het college besluiten of een voorziening wordt 

voortgezet (artikel 17, derde lid). Hierbij kan het college rekening houden met al gesloten 

overeenkomsten. Voortzetting van een voorziening ligt bijvoorbeeld voor de hand als het 

college is gehouden de kosten van een dergelijke voorziening te voldoen, ongeacht of een 

persoon nog gebruik maakt van de voorziening. Lopende re-integratievoorzieningen kunnen in 

beginsel ná inwerkingtreding van deze verordening worden afgerond conform de 

overeenkomst. 

 

Voortzetting is niet mogelijk 

Voortzetting van een toegekende voorziening na 6 maanden is niet mogelijk als de voorziening 

binnen die periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die 

voorziening op grond van de verordening re-integratie gemeente Leiderdorp 2011 of als de 

voorziening is toegekend voor een kortere duur dan 6 maanden na inwerkingtreding van de 

verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden voortgezet dan de duur van 

de oorspronkelijke toekenning. Ten aanzien van die voorziening blijft de verordening re-

integratie gemeente Leiderdorp 2011 van toepassing (artikel 17, vierde lid, van deze 

verordening). 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 november 2014 

Onderwerp: Re-integratieverordening 

Participatiewet 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1.  Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015, onder 
intrekking van de verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 
2011 per dezelfde datum. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In dat kader moeten een 

aantal verordeningen worden aangepast, waaronder de Re-integratieverordening. 

De doelstelling van de Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen met een 

arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Daarnaast is de Participatiewet bedoeld 

om de kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren. Zo draagt 

de Participatiewet bij aan de ambitie van de regering om zoveel mogelijk mensen 

mee te laten doen aan de maatschappij. 

 

De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit mensen met arbeidsvermogen die 

zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te 

voorzien en/of op ondersteuning om aan het werk te komen. In de huidige situatie 

bestaan voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen: de Wajong, 

de Wsw en de WWB. Deze regelingen worden vervangen door één regeling voor 

mensen met arbeidsvermogen: de Participatiewet. Wajongers uit het zittend bestand 

behouden echter hun Wajong-uitkering. De Wsw wordt met ingang van 1 januari 

2015 afgesloten voor nieuwe instroom. De Wsw blijft bestaan voor de mensen die 

vóór 1 januari 2015 al in een Wsw-dienstbetrekking werkzaam zijn. Mensen die op 

31 december 2014 in een Wsw-dienstbetrekking werken, houden hun wettelijke 

rechten en plichten. 

 

*Z00288A120
E* 
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Voor het opstellen van de nieuwe verordening hebben we gebruik gemaakt van het 

model van de VNG voor de Re-integratieverordening en de Verordening 

loonkostensubsidie. Aangezien loonkostensubsidie een instrument is om de 

arbeidsinschakeling te bevorderen is er voor gekozen om geen aparte verordening 

op te maken, maar om de loonkostensubsidie onderdeel te laten zijn van de Re-

integratieverordening. Daarnaast hebben we, daar waar van toepassing, onderdelen 

uit de huidige Re-integratieverordening overgenomen. Bij het opstellen van de Re-

integratieverordening is samengewerkt met de gemeenten in de Leidse regio 

(Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). 

 

1.b Nadere toelichting 

  Beschut werk (artikel 9) 

In de Participatiewet wordt de nieuwe participatievoorziening beschut werk 

geregeld. Het college kan voor de doelgroepen van de Participatiewet ambtshalve 

de participatievoorziening beschut werk vaststellen. Deze vaststelling richt zich op 

de vraag of een belanghebbende uitsluitend in een beschutte omgeving onder 

aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Het 

college vraagt advies aan het UWV voor het vaststellen of een persoon tot de 

doelgroep beschut werk behoort. Op basis van dit advies beslist het college. 

Personen die het niet eens zijn met de beslissing van de gemeenten kunnen in 

bezwaar en beroep gaan bij de gemeente. Hoe de dienstbetrekking wordt 

georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. In de wet staat dat de 

gemeenteraad in ieder geval regels vaststelt over op welke wijze wordt bepaald 

welke personen in aanmerking komen voor de ambtshalve vaststelling van de 

participatievoorziening beschut werk. De mate van arbeidsproductiviteit is voor deze 

vaststelling niet van belang. Het beschut werk is juist voor mensen die met 

(structurele) ondersteuning wel in staat zijn om arbeid te verrichten.  

 

 Ondersteuning leer-werktrajecten (artikel 10) 

Op grond van de Participatiewet kan het college ondersteuning bij leer-

werktrajecten bieden. De voorziening "ondersteuning bij leer-werktrajecten" is 

inzetbaar voor jongeren van 16 of 17 jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, 

maar door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te 

voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra 
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ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming 

van schooluitval bij jongeren van 18 tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog 

een startkwalificatie kunnen behalen.  

 

 Persoonlijke ondersteuning (artikel 11) 

In artikel de wet is ook bepaald dat de aanspraak op ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling kan bestaan uit persoonlijke ondersteuning. Hierbij kan het 

gaan om ondersteuning op de werkplek door een jobcoach. De voorziening 

persoonlijke ondersteuning heeft als doel dat een werknemer wordt begeleid naar 

een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij 

een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. De mate en vorm van ondersteuning is 

afhankelijk van het individu en diens omstandigheden. 

 

 Loonkostensubsidie (artikel 12 en 13) 

De Participatiewet introduceert een specifieke vorm van loonkostensubsidie voor de 

werkgever - gerelateerd aan de loonwaardebepaling- om de participatie van 

personen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken. Met dit instrument 

compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de 

werknemer. De wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep 

loonkostensubsidie behoort en de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld 

moet de gemeente regelen in de verordening.  

In de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is afgesproken dat het UWV gemeenten 

adviseert of de persoon tot de doelgroep behoort. Gezien de wenselijkheid van een 

eenduidige werkgeversbenadering op het niveau van de arbeidsmarktregio en de 

ervaring van het UWV op het gebied van de beoordeling van 

arbeids(on)geschiktheid is dit een logische keuze. 

 

Voorts dient de gemeenteraad bij verordening vast te stellen op welke wijze de 

loonkostensubsidie en loonwaarde wordt vastgesteld. De methode ter bepaling van 

de loonwaarde moet objectief zijn en daarom aan bepaalde eisen voldoen. Door 

deze keuze vast te leggen in de gemeentelijke verordening is de gemeente 

transparant naar haar burgers en werkgevers over de manier waarop de 

loonwaarde op de werkplek in de praktijk vastgesteld wordt. De wetgever 

memoreert dat eenduidige toepassing van het instrument loonkostensubsidie voor 
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werkgevers van groot belang is. Deze afstemming heeft plaats gevonden binnen de 

arbeidsmarktregio Holland Rijnland.  

De werkwijze bij vaststelling van de loonwaarde moet volgens lagere wetgeving 

tevens door de gemeenteraad worden vastgelegd. Gezien het inhoudelijke 

uitvoerende karakter is er voor gekozen om deze als bijlage op te nemen in de 

verordening, waardoor deze integraal onderdeel wordt van de Re-

integratieverordening.  

 

 Voorziening No risk polis (artikel 14) 

Op grond van de Participatiewet kan de no-riskpolis worden ingezet als 

ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De no-riskpolis is een belangrijk 

instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij het in dienst nemen van 

mensen met arbeidsbeperkingen. Het is een verzekering waarbij de werkgever 

compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een werknemer met 

arbeidsbeperkingen ziek wordt. Dit is aan de orde bij ziekte van de werknemer die 

een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die 

werkgever een loonkostensubsidie (zoals hierboven) ontvangt. 

In de verordening moet geregeld worden voor welke vergoedingen naar hoogte en 

duur een werkgever in aanmerking komt. 

Op Holland Rijnland-niveau wordt onderzocht of het mogelijk is voor de 

regiogemeenten een contract af te sluiten met Achmea, elke gemeente zelfstandig 

maar met kwantumkorting. 

  

 Geen Stimuleringspremies meer 

In de nieuwe Re-integratieverordening is geen artikel meer opgenomen over het 

verstrekken van uitstroom- en stimuleringspremies. Deze worden per 1 januari 2015 

afgeschaft. Zie voor motivering en besluit het Beleidsplan Participatiewet dat 

separaat maar gelijktijdig wordt aangeboden en voor inspraak vastgesteld. 

 

2 Beoogd effect 

Het op grond van de Participatiewet juridisch vastleggen van de keuzes ten aanzien van 
onder meer de (mate van) ondersteuning, de in te zetten voorzieningen en instrumenten, 
de doelgroepen, de wijze van bepaling van de loonwaarde en de no-riskpolis.  
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3 Argumenten 

1.1 Verplichting voortvloeiende uit de wet 

Gemeenten krijgen met de Participatiewet de ruimte om zelf, op lokaal niveau, te bepalen 

of zij ondersteuning aanbieden en zo ja, welke ondersteuning. Net als onder de WWB is de 

gemeente wel verplicht bij verordening regels op te stellen over het ondersteunen bij 

arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op 

arbeidsinschakeling. Nieuw daarbij is  de verplichting om bij verordening regels te stellen 

over beschut werk, loonkostensubsidie en de no-risk polis. Andere ‘nieuwe’ re-

integratievoorzieningen opgenomen in de wet zijn: ondersteuning bij leer-werktrajecten en 

persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van aan een persoon opgedragen taken 

(jobcoach). Daarnaast kunnen gemeenten alle nu al bestaande instrumenten en 

voorzieningen blijven inzetten, zoals re-integratietrajecten, scholing, participatieplaatsen, 

bemiddeling naar werk, inzet van opstapsubsidie, leer-werktrajecten en sociale activering. 

 

1.2 Noodzakelijk om vóór 1 januari 2015 duidelijkheid te bieden 

Door de wetswijziging is het noodzakelijk de bestaande Re-integratieverordening aan te 

passen. In het Beleidsplan Participatiewet is het beleidskader voor (invulling van) de 

Participatiewet bepaald. Volgens de wet moet de verordening uiterlijk 1 juli 2015 zijn 

vastgesteld door de gemeenteraad. De Programmaraad, het samenwerkingsverband van 

Divosa, VNG, UWV en Cedris dat gemeenten ondersteunt bij de invoering van de nieuwe 

wet, raadt echter aan de verordening vóór 1 januari 2015 vast te stellen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Op 22 juli stelde het college de Re-integratieverordening Participatiewet Leiderdorp 2015 

vast voor inspraak. Binnen de inspraakperiode (van 23 juli tot en met 2 september 2014) 

zijn, anders dan in Leiden, geen inspraakreacties ontvangen. In Leiden hebben de 

Adviesraad Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp en de Stichting ZON een reactie 

ingediend. De Adviesraad heeft naderhand verzocht om de aan de gemeente Leiden 

gestuurde reactie inhoudelijk ook in Leiderdorp mee te nemen. Gezien de samenwerking 
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en afstemming tussen beide gemeenten lag dat sowieso al voor de hand. Beide 

inspraakreacties geven overigens geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen van de 

verordening. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De verordening wordt binnen de bestaande financiële, personele en organisatorische 

kaders uitgevoerd. 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de verordening is verbonden met de evaluatie van het beleidsplan, waarvan 

de uitvoering is voorzien voor het derde kwartaal van 2016. De oplevering zal in het vierde 

kwartaal plaatsvinden. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: - 
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Afdeling:

  

 Gemeentewinkel Belastingen  Leiderdorp, 27 november 2014 

Onderwerp:  Actualisering 

belastingverordening OZB en 

aanpassing tarieven 2015  

   

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014,  

nr. Z/14/006946/13240; 

 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 

 

Artikel 1 

Belastingplicht 

1. Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente 

 gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een     

   onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens        

   eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:      

   gebruikersbelasting; 

 b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een 

  onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te 

  noemen: eigenarenbelasting; 

 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 

*Z0028E92A8
3* 
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 a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is  

  gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;  

  degene die het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te  

  verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

 b.  het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik, 

aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft 

gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de 

belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is 

gesteld.  

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, 

 bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar 

 als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip 

 geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 

Artikel 2 

 

Belastingobject 

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III 

 van de Wet waardering onroerende zaken. 

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

 hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die 

 onroerende zaak, in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende 

 zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 

 

Artikel 3 

 

Maatstaf van heffing 

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende 

 zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in 

 artikel 1. 

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet 

 van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van 

 die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of 
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 krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

 

Artikel 4 

 

Vrijstellingen 

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

 aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 

 artikel bedoelde waarde, de waarde van: 

 a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

  daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van  

  glasopstanden die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van  

  gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 

 b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde 

grond; 

 c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of 

  voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke 

  aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die 

  dienen als woning; 

 d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, met uitzondering van de 

daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

 e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 

zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 

rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 

natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

 f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en  

  ander met inbegrip van kunstwerken; 

 g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 

  instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van  

  de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

 h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool - en ander afvalwater en die 

  worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
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  rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als 

 woning; 

 i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 

  beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op 

  zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. 

 j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 

  dienst van de gemeente, met uitzondering van zodanige onroerende zaken 

  of delen ervan die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 

 k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet 

  zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van publiek, ten 

  dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, 

  verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en 

  palen; 

 l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan  

  de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met  

  uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

 m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van  

  zodanige onroerende zaken die dienen als woning. 

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende 

 zaken geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die 

 zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

 gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 

 onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 

 aan woondoeleinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 
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Belastingtarieven 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

 percentage bedraagt voor: 

 a. de gebruikersbelasting  0,2384 %; 

 b. de eigenarenbelasting: 

 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1738 %; 

 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,2773 %. 

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 

 van de vorige volzin wordt het totaal van op één belastingaanslag verenigde verschuldigde  

 bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één  

 belastingbedrag. 

 

Artikel 6 

Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 7 

 

Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 

 worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag 

 van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

 en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2.  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet 

 verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, 

 meer is dan € 50,00, doch minder is dan € 2.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen 

 door middel van automatische incasso van de daartoe door de belastingplichtige 

 aangewezen bank– of girorekening kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

 betaald moeten worden in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag 

 van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld 

 en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

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

 termijnen. 

Artikel 8 
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Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 

heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 

 

 

Artikel 9 

 

Rente 

In afwijking van de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 

wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te 

boven gaat. 

 

Artikel 10 

 

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 van 16 december 2013 wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, 

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan. 

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

 bekendmaking. 

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

4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 9 december 2014 

2014, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh    mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewinkel Belastingen  Leiderdorp, 2 december 2014 

Onderwerp:  Actualisering 

belastingverordeningen, 

tarieventabellen en tarieven 

2015  

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

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

 
1 Verordening op de heff ing en invordering van afvalstoffenheff ing 2015 en 

reinigingsrechten 2015 
2 Verordening op de heff ing en invordering van hondenbelast ing 2015 
3 Verordening op de heff ing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 
4 Verordening op de heff ing en invordering van marktgeld 2015 
5 Verordening op de heff ing en invordering van onroerende-zaakbelast ingen 2015 
6 Verordening op de heff ing en invordering van precariobelast ing 2015 
7 Verordening op de heff ing en invordering van rioolheff ing 2015 
8 Verordening op de heff ing en invordering van toeristenbelast ing 2015 
9     Verordening op de heff ing en invordering van Leges 2015 

 

 

 
 

1 Inleiding 

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

 

2 Beoogd effect 

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

*Z0028B5C56
6* 
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3 Argumenten 

3.1 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
Algemeen 
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 18,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 19 en 20 vernummerd in 18 en 19.  
Voor voornoemde heffing en rechten wordt ernaar gestreefd, de tarieven 2015 zodanig 
vast te stellen dat over een periode van meerdere jaren de geraamde opbrengst gelijk is 
aan de geraamde lasten, hetgeen overeenstemt met het wettelijk toegestane 
dekkingspercentage van maximaal 100%. Door de kostenontwikkeling bij inzameling en de 
verwerking van afvalstromen hoeven de tarieven voor de afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten niet te stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de 
reinigingsrechten dalen in 2015 met 1,17%. Dit bestaat uit een daling van 2,17% zoals is 
afgesproken in de begroting 2013-2016 en een stijging van 1% indexatie conform de 
kadernota.   
 

3.2 Verordening hondenbelasting 
Algemeen 
In de voornoemde verordening is geen redactionele wijzigingen aangebracht. 
Inhoudelijk is Artikel 3 Vrijstellingen, van de voornoemde verordening gewijzigd en 
vernummerd in artikel 3, 1e en 2e lid.  
Artikel 3, lid 1, is toegevoegd, vanwege de begripsomschrijving van een hondenasiel. 
De wijziging houdt verband met het vervallen van het Honden- en Kattenbesluit 1999 per 1 
juli 2014. Het gaat om een tekstuele aanpassing van de vrijstelling voor honden in een 
hondenasiel en voor honden die bedrijfsmatig voor verkoop of aflevering worden 
gehouden. Artikel 3 lid 2, is derhalve aangepast.  
Inhoudelijk is Artikel 12,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 13 en 14 vernummerd in 12 en 13.  
De tarieven hondenbelasting 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. 
 

3.3 Verordening lijkbezorgingsrechten 
Algemeen  
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 14,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 15 en 16 vernummerd in 14 en 15. De tarieven zijn rekenkundig op € 1,- afgrond. 
De tarieven lijkbezorgingsrechten 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. Het 
wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
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3.4 Verordening marktgeld 

Algemeen  
In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele wijzigingen 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 9,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn 
de artikelen 10 en 11 vernummerd in 9 en 10.  
De tarieven marktgeld 2014 zijn in 2014 abusievelijk niet verhoogd met de in de       
begroting opgenomen indexatie van 2%. Voor 2015 worden deze tarieven derhalve met  
de indexatie van 2014 en 2015 (2% + 1% = 3%) verhoogd. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 

 

3.5 Wet waardering onroerende zaken 
 

3.5.1 Jaarlijkse taxatie 

De herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vindt 
jaarlijks plaats. Dat wil zeggen dat bij de bepaling van de waarde voor het belastingjaar 
2015 uitgegaan wordt van de waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de 
staat waarin de zaak op die datum verkeert. De waardepeildatum (01-01-2014) ligt dus 
een jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar (2015) waarvoor de waarde is 
vastgesteld. 
WOZ waarden zijn nog niet definitief 
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ 
waarde per 1-1-2014. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ- 
waarde kan een voordeel of nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen. 

 

3.6 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb) 
Algemeen 
In de voornoemde verordening zijn geen redactionele of inhoudelijke wijzigingen 
aangebracht. 
In de begroting 2013-2016 was voor 2015 een extra stijging van de OZB opgenomen van 
1%. Tezamen met de nu doorgevoerde indexatie van 1% stijgen de opbrengsten van de 
OZB ten opzichte van 2014 met 2%. De tarieven zijn berekend op basis van de nieuwe 
concept WOZ-waarden 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014). 
 

   

OZB woningen eigenaren 

Dit leidt tot het volgende tarief in 2015: 

Tarief OZB woningen  

Eigenaren 0,1738  %. 

OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers 

Dit leidt tot de volgende tarieven in 2015: 

Tarieven OZB niet-woningen: 

eigenaar  0,2773   %; 
gebruiker 0,2384   %. 
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3.7 Verordening precariobelasting 

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

 
3.8 Verordening rioolheffing 

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

 
3.9 Verordening toeristenbelasting 

Algemeen 
In deze voornoemde verordening zijn geen redactionele wijziging aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 9, Kwijtschelding  toegevoegd. Dit artikel is extra opgenomen om te 
voorkomen dat voor de aanslagen toeristenbelasting kwijtschelding wordt aangevraagd.  
Inhoudelijk is Artikel 12,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve is 
het oude artikel 9 vernummerd in artikel 10. 
Het tarief toeristenbelasting 2015 is met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. 
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3.10 Verordening leges 

Algemeen 
In 2014 is wederom een kostendekkendheidsonderzoek uitgevoerd dit heeft betrekking 
op het belastingjaar 2014. Hiervoor zijn de op dat moment aanwezige (prestatie) 
gegevens gehanteerd.  
 
In de legesverordening 2015 zijn enkel redactionele en inhoudelijke wijzigingen 
doorgevoerd. 
Artikel 2 (belastbaar feit) en artikel 3 (belastingplicht) zijn aangepast aan de vigerende 
wetgeving.  
Artikel 4 (vrijstellingen) is inhoudelijk gewijzigd ten aanzien van de evenementen. De 
vrijstellingsbepaling is geherformuleerd zodat deze ook de juridische toets van de rechter 
kan doorstaan.   
Artikel 12 in de voornoemde verordening is overbodig geworden en derhalve uit de 
verordening geschrapt, aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Dit heeft tot gevolg 
dat de artikelen 13 en 14 vernummerd zijn in 12 en 13. 

 
 

Hieronder aangegeven de wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening 2015 per hoofdstuk. 
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om 
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen (bijv. trouwboekje) de 
inflatiecorrectie door te voeren. 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Vooruitlopend op de wettelijke doorvoering van het maximumtarief per 1 januari 2015 is in 
de tarieventabel is het tarief aangepast naar € 38,20. Voor het overige zijn geen 
aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
 
 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
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Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is het kwartiertarief aangepast 
aan de feitelijke situatie.  
 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  2014 
De Huisvestingswet is gewijzigd, hierop zijn de belastbare feiten aangepast. Tevens zijn de  
tarieven aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 12 Leegstandswet 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 15 Kansspelen  
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
Slechts het tarief voor de loterijvergunning is aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie 
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om 
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen de inflatiecorrectie door 
te voeren. 
 
Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 18 Diversen 
In  artikel 1.18.3 en 1.18.3.1 is een nieuw belastbaar feit  inzake het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. Hiervoor is gekozen, omdat op dit 
moment de kosten die worden gemaakt nog niet kunnen worden verhaald en feitelijk ten 
laste komen van de algemene middelen. Om kostenverhaal mogelijk te maken is dan ook 
een nieuwe bepaling in de tarieventabel opgenomen. Concreet gaat het dan om de 
inschrijving in het LRKP. In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, 
kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die 
voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen ingeschreven. Indien tot exploitatie wordt 
overgegaan is het onder meer noodzakelijk dat de GGD een inspectie uitvoert. Tevens 
gaat hier ook enige ambtelijke inzet mee gepaard. Middels het opnemen van een nieuw 
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belastbaar feit kunnen de kosten worden verhaald op de aanvrager. De inspectiekosten 
bedragen gemiddeld € 197,00. Daarnaast is nog enige ambtelijke inzet noodzakelijk. 
Derhalve bedraagt de kostprijs op dit moment € 237,00.   
De ander tarieven in dit hoofdstuk zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving 
Ter verduidelijking is de begripsbepaling gebruiksoppervlakte toegevoegd. Zowel de 
definitie bouwkosten als aanlegkosten is komen te vervallen, omdat deze niet worden 
gebruikt.  
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag 
Tarieven zijn aangepast, bezien vanuit de inflatiecorrectie, echter de 20% voor de 
conceptaanvraag is niet gewijzigd. 
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Daarnaast kan worden vermeld dat het 
onderdeel planologische afwijking al dan niet in combinatie met de bouwactiviteit enigszins 
is aangepast gelet op de hedendaagse praktijk en de veranderde wetgeving. Deze 
tarieven zijn ook meer kostendekkend gemaakt. Tot slot zijn sommige onderdelen 
vernummerd 
 
Hoofdstuk 4 Vermindering 
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor 
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor 
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 
Geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Uitgaande van het feit dat de APV per 2015 wordt gewijzigd is ook de nieuwe categorie- 
indeling van de evenementen van toepassing. In de tarieventabel zijn dan ook deze 
wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn de tarieven kostendekkend gemaakt.  
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de evenementen die voorheen als “klein 
evenement’ konden worden aangemerkt, vallen nu onder de categorie A-evenementen. 
Hiervoor kan worden volstaan met een kennisgeving en daarvoor worden derhalve geen 
leges in rekening gebracht bij de aanvrager.  
 
Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten 
Gelet op de wens vanuit de praktijk zijn sommige vergunningen nu ook als eendaagse 
vergunning aan te vragen. Dit heeft onder andere betrekking op de standplaats-, collecte- 
en de ventvergunning. De tarieven zijn waar mogelijk kostendekkend gemaakt en in enkele 
gevallen is de inflatiecorrectie toegepast. 
 
Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is conform de Huisvestingswet 
2014 het belastbaar feit aangepast naar de vigerende wetgeving. 
 
 
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Voor de volledigheid dient nog te worden opgemerkt dat alle legestarieven op € 0,05 naar 
beneden (ten voordele van de burger) zijn afgerond. Dit kan betekenen dat de tarieven ter 
zake van kopieën niet aan verandering onderhevig zijn, omdat de inflatiecorrectie slechts 
1% bedraagt. Voor het volgende belastingjaar (2016) wordt hier rekening mee gehouden.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

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

5  Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6  Communicatie en participatie 
Na vaststelling door de Raad is het noodzakelijk om de belastingverordeningen 2015 in het 
elektronische Gemeenteblad bekend te maken en in werking te laten treden. Tevens zal er  
opname van geconsolideerde tekst van de verordeningen via de Centrale Voorziening 
Decentrale Regelingen (CVDR) plaatsvinden. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Ingevolge artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten en lasten de 
rechten bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, niet uitgaan boven de geraamde 
gemeentelijke lasten ter zake. Een soortgelijke voorschrift is ten aanzien van 
afvalstoffenheffing opgenomen in artikel 15.33 Wet Milieubeheer, waarbij wordt 
aangetekend dat voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten een afzonderlijke 
toetsing dient plaats te vinden. Omdat de baten en lasten niet altijd in hetzelfde boekjaar 
vallen wordt in dergelijke gevallen gerekend met meerdere jaren. 
 
De kostendekkendheid voor 2015 zien er als volgt uit: 
Soort heffing  : Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 
Kostendekking : 100%  
 
Soort heffing  : Lijkbezorgingsrechten 
Kostendekking : 100% 
 
Soort heffing  : Rioolheffing 
Kostendekking : 100% 
 

Soort heffing  : Marktgelden (2014) 
Kostendekking : 45% 

 
Voor het belastingjaar 2015 is de prognose dat de inkomsten alsmede de kosten weinig tot 
niet aan verandering onderhevig zijn. Concreet is dan ook de verwachting dat het 
kostendekkendheidspercentage om en nabij de 50% zal uitkomen voor het aankomende 
belastingjaar.  

 

Soort heffing  ; Leges (2014) 
Kostendekking : Titel I 108%  

  Titel II 71%  
  Titel III 15% 

Totale dekkingspercentage van de legesverordening is 93%. 
Ten aanzien van Titel I kan worden aangegeven dat op basis van het uitgevoerde 
kostendekkendheidsonderzoek een kostendekkendheidspercentage is berekend van 
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108%. Voor het aankomende belastingjaar zijn enkele tarieven verlaagd (zie met name het 
hoofdstuk huwelijken) om zorg te dragen dat het kostendekkendheidspercentage wat lager 
uitkomt (uitgaande van niet zeer afwijkende prestatiegegevens). Om sommige tarieven niet 
met meer dan 10% te verlagen is ervoor gekozen om dit stapsgewijs te doen. Kortom 
hiervoor is aandacht en ook het aankomende belastingjaar zal het geheel worden 
gemonitord. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat gelet op artikel 229b, van de 
Gemeentewet, de geraamde totale opbrengsten van de (algehele) legesverordening van 
de gemeente niet hoger mogen zijn dan de totale geraamde kosten, de zogenoemde 
opbrengstenlimiet. Derhalve zorgt de (marginale) overschrijding van het 
kostendekkendheidspercentage van Titel I op dit moment niet voor problemen, omdat in 
Titel II en Titel III nog sprake is van een onder dekking.  

 
Voor het belastingjaar 2015 is de verwachting dat de prestatiegegevens niet zullen 
afwijken van het belastingjaar 2014. Het kostendekkendheidspercentage over de gehele 
legesverordening voor het belastingjaar 2015 zal niet uitkomen boven de 100% (maximale) 
kostendekkendheid.  
  

8 Evaluatie 

Wij stellen u voor de: 
Onder bijlagen, bijgevoegde Belastingverordeningen 2015, in de voorkomende gevallen met 
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

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

 Verordening afvalstoffenheffing 2015 en verordening reinigingsrechten 2015,  
nr. Z/14/006946/13272; 
Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2015, nr. Z/14/006946/13283; 

 Verordening hondenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13292; 

 Verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr. Z/14/006946/13297;  
Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr. 
Z/14/006946/13301;   

 Verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13305;  
Tarieventabel behorende bij de verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13308;  

 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015, nr. Z/14/006946/13309; 

 Verordening precariobelasting 2015, nr. Z/14/006946/13311; 
Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2015, nr. 
Z/14/006946/13313; 

 Verordening rioolheffing 2015, nr. Z/14/006946/13316; 

 Verordening toeristenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13319; 

 Verordening leges 2015 nr. Z/14/006946/13322; 

 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, nr. Z/14/006946/13323;. 
 



 

Rekenkamer Leiderdorp 
Gemeentehuis 

Statendaalder 1 – 2353 TH Leiderdorp 
Postbus 35 – 2350 AA Leiderdorp 
e-mail: rekenkamer@leiderdorp.nl 

 
 
 
Aan:  
Gemeenteraad Leiderdorp, 
cc. College van burgemeester en wethouders 
 
 
Betreft:  
Aanbieding rapport Regionaal Investeringsfonds (RIF), 
 
 
 
 

Leiderdorp, 25 maart 2014 
 
 
Geachte leden van de Raad, geachte leden van het College,  
 

 
De samenwerkende rekenkamer(commissie)s in Holland Rijnland hebben onderzoek 
gedaan naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor u ligt de rapportage van dat 
onderzoek. In opdracht van en in samenwerking met de samenwerkende 
rekenkamer(commissie)s heeft B&A/ PBLQ dit onderzoek uitgevoerd.  
  
Aanleiding tot het onderzoek vormt de grote hoeveelheid middelen die met het RIF is  
gemoeid. In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeenten gezamenlijk  
ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om 
ten behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 
miljoen naar € 75 miljoen. De bijdragen aan het fonds maken een substantieel deel uit 
van de begroting van de betrokken gemeenten.  
  
De rapportage bestaat uit twee delen: het bestuurlijk deel en de bevindingenrapportage. 
In het bestuurlijk deel treft u de conclusies en aanbevelingen aan, met daarnaast de  
bestuurlijke reactie van Holland Rijnland en het nawoord van de 
rekenkamer(commissie)s.  
De bevindingenrapportage bevat het rapport van onderzoek met de feitelijke  
onderzoeksbevindingen.  
Het rapport wordt toegelicht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland, op 21 mei 2014. Daarna kan er, mocht daar behoefte aan zijn, ook in 
Leiderdorp nog een presentatie gehouden worden.  
 
Ten slotte willen wij de medewerkers binnen de gemeente Leiderdorp van harte 
bedanken die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van dit rapport.  
 
Hoogachtend, 
 
namens de Rekenkamer Leiderdorp,  
 
 
Joherlia van Veldhuizen 



  

Regionaal Investeringsfonds  

Holland Rijnland 

Onderzoek door de samenwerkende 
rekenkamers en rekenkamercommissies 

 

van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, 
Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, 

Voorschoten en Oegstgeest 

 

 

Bestuurlijk deel 

  

5 maart 2014 
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1. Inleiding 

 
De samenwerkende rekenkamer(commissie)s in Holland Rijnland hebben onderzoek gedaan 

naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor u ligt de rapportage van dat onderzoek. In 

opdracht van en in samenwerking met de samenwerkende rekenkamer(commissie)s heeft  

B&A/ PBLQ dit onderzoek uitgevoerd.  

 

Aanleiding tot het onderzoek vormt de grote hoeveelheid middelen die met het RIF is 

gemoeid. In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeenten gezamenlijk 

ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om ten 

behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 miljoen naar 

€ 75 miljoen. De bijdragen aan het fonds maken een substantieel deel uit van de begroting 

van de betrokken  gemeenten. 

 

De rapportage bestaat uit twee delen: het bestuurlijk deel en de bevindingenrapportage. In 

het bestuurlijk deel treft u de conclusies en aanbevelingen aan, met daarnaast de 

bestuurlijke reactie van Holland Rijnland en het nawoord van de rekenkamer(commissie)s. 

De bevindingenrapportage bevat het rapport van onderzoek met de feitelijke 

onderzoeksbevindingen. 

 

Voor het vergaren van de informatie waarop de onderzoeksresultaten zijn gebaseerd, zijn 

naast het bestuderen van dossiers interviews gehouden. De samenwerkende 

rekenkamer(commissies) spreken hierbij dank uit aan de geïnterviewde personen voor de 

door hen beschikbaar gestelde tijd en de verstrekte informatie. Ook danken de 

rekenkamer(commissie)s de medewerkers van Holland Rijnland en de ambtenaren van de 

gemeenten die hun medewerking hebben verleend aan het opsporen en het ter beschikking 

stellen van de gevraagde documenten, voor hun bijdrage aan het onderzoek. Ten slotte 

spreken de rekenkamer(commissie)s hun dank uit voor de uitgebreide en gedegen reactie 

van Holland Rijnland in het kader van het ambtelijk hoor en wederhoor. 

 

2. Regionaal  Investerings Fonds 
 

Voordat nader wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen volgt eerst een korte 

beschrijving over het Regionaal Investerings Fonds (RIF). 

 

Op 28 maart 2007 hebben de twaalf  gemeenten die toen aangesloten waren bij het 

samenwerkingsverband, ingestemd met het oprichten van een Regionaal Investeringsfonds 

(RIF). In de periode 2008 tot en met 2022 wordt in totaal € 142,5 miljoen door de 

samenwerkende gemeenten in dit fonds gestort. In 2013 is door de gemeenten besloten  een 

tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze tranche bestaat uit een aanvullende 
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bijdrage van € 37,5 miljoen voor het realiseren van de Rijnlandroute. Deze bijdrage wordt 

gerealiseerd door een verlenging van het RIF tot en met 2024. 

 

Met het RIF leveren de gemeenten een financiële bijdrage aan vijf projecten met een groot 

regionaal en infrastructureel belang: 

1. Rijnlandroute 

2. Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-net Zuid-Holland Noord (voorheen 

genaamd: RijnGouwelijn) 

3. Programma Ontsluiting Greenport, waaronder de Duinpolderweg, de noordelijke 

verbinding tussen de N206 en de A44 

4. Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek  

5. Regionaal Groenprogramma (of ook wel genaamd: Groenfonds) 

 

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiency van het RIF, de bestedingen vanuit 

het RIF en de mogelijkheden die gemeenteraden hebben voor sturing en controle. 

3. Conclusies 
 

3.1 Meerwaarde RIF 
 

Het instellen van het RIF heeft ontegenzeggelijk meerwaarde voor de deelnemende 

samenwerkende gemeenten. Die meerwaarde uit zich op drie vlakken: de concretisering van 

regionale solidariteit, de meerwaarde van de projecten en het genereren van invloed. 

 
Concretisering van regionale solidariteit 
De behoefte aan het RIF werd manifest toen circa 10 jaar geleden de regionale knelpunten 

en ambities binnen regioverband werden geïnventariseerd. Het bleek dat deze ambities de 

draagkracht van individuele gemeenten te boven gingen. Als reactie hierop hebben twaalf 

van deze gemeenten zich bereid getoond om gedurende verschillende jaren structureel bij te 

dragen aan een fonds dat zich richt op het realiseren van deze ambities. Daarmee wordt een 

forse materiële invulling gegeven aan gezamenlijk ervaren regionale belangen. Ook 

gemeenten die niet direct te maken zullen krijgen met de resultaten van de RIF-projecten 

hebben zich solidair getoond en dragen structureel bij aan de financiering. 

 
Meerwaarde projecten 
Met het RIF worden projecten mogelijk gemaakt die de draagkracht van de individuele 

gemeenten te boven gaan. Dat geldt niet alleen voor de grotere infrastructurele projecten, 

maar ook voor de projecten in het Regionaal Groenprogramma. Bij vrijwel alle nader 

onderzochte Projecten van het Regionaal Groenprogramma (zie bijlage 2 bij het 

bevindingenrapport) melden de betrokken projectleiders dat zonder de bijdrage vanuit het 

RIF (maximaal 25% van de totale projectkosten)het project nooit zou hebben 

plaatsgevonden. De bijdrage vanuit het RIF maakt de deelname en medefinanciering door 

andere overheden (provincie, hoogheemraadschap, Europa) gemakkelijker.  

Ook voor de bijdrage aan Versterking Greenport Duin en Bollenstreek geldt dat de 

omvangrijke, gegarandeerde en meerjarige bijdrage vanuit het RIF bijdraagt aan de 
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betrouwbaarheid en stabiliteit van dit bedrijf. Dat maakt de drempel voor andere partijen om 

te participeren in activiteiten de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij lager. 

 
Genereren van invloed 
Via het RIF treden de betrokken gemeenten als één partij op. Hun belangen zijn gebundeld 

en worden ook gezamenlijk behartigd. Gezamenlijk brengen zij een aanzienlijke hoeveelheid 

geld in. Daarmee hebben zij zich de nodige invloed in de besluitvorming en uitwerking van 

de plannen verworven. Aannemelijk is dat hun invloed verder reikt dan wanneer de 

gemeenten elk afzonderlijk een bijdrage hadden gegeven. Een afgeleid effect hiervan is dat 

samenwerkingspartners, zoals met name de provincie, zich tevreden tonen over de 

deskundige inbreng door de gemeenten. Bovendien is het voor de provincie prettig om niet 

(steeds opnieuw) met twaalf afzonderlijke gemeenten afspraken te moeten maken.  

 

Het RIF kan daarmee worden beschouwd als een instrument dat: 

 een structurele basis verschaft voor het aangaan van regionale knelpunten en 

ambities; 

 projecten mogelijk maakt die de afzonderlijke gemeenten niet zelfstandig zouden 

hebben kunnen uitvoeren; 

 invloed van de regio als geheel op besluitvorming door provincie en Rijk mogelijk 

maakt, in een mate die groter is dan de som van de invloed van de afzonderlijke 

gemeenten. 

 

3.2 Risico’s RIF 
 

De samenwerking in de gekozen constructie kent ook risico’s. Risico’s waar het gaat om: 

1. De beïnvloeding van de projecten 

2. De sturing van de projecten 

3. De controle op de projecten 

4. Risicomanagement 

5. Bijdragen aan het fonds 

 

1. De beïnvloeding van de projecten is ingewikkeld, verloopt over vele schijven en de 
eindverantwoordelijkheid ligt bij een andere instantie of medeoverheid 
De meer algemene opbrengsten van het RIF zijn wel ‘ten koste’ gegaan van de 

mogelijkheden die gemeenteraden hebben om sturing te geven aan de regionale 

ontwikkelingen en aan de mogelijkheden om deze te controleren. De betrokken gemeenten 

kunnen niet veel meer doen dan vanaf de zijlijn bezien of met hun bijdrage ook hun belangen 

en ambities van nu en in de toekomst voldoende zijn gediend. Weliswaar kunnen de 

gemeenten daar, via vertegenwoordigingen in gemeentelijke of provinciale stuur-, project- en 

werkgroepen, invloed op uitoefenen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor alle 

projecten bij een andere instantie of medeoverheid. Pas na afronding van de infrastructurele 

projecten kan worden vastgesteld of deze hebben voldaan aan de doelstellingen (die in de 

regel ook weinig SMART zijn geformuleerd). In de nog te sluiten projectovereenkomsten voor 

de drie infrastructurele projecten dienen de doelen scherper en concreter te worden 

uitgewerkt, inclusief een duidelijke relatie met de doelstellingen uit het programma. Het 

Regionaal Groenprogramma vormt hierop enigszins een uitzondering. Voor 2015 is een 

evaluatie aangekondigd. Daarin kan onderzocht worden of de afzonderlijke projecten een 
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goede bijdrage leveren aan de ‘hogere’ regionale doelen. Mocht het antwoord negatief zijn, 

dan geldt toch ook dat de projecten tot en met de dag dat het evaluatierapport wordt 

gepubliceerd, al zijn uitgevoerd. Ook dat geld is dan al uitgegeven.  

 
2. De sturing op de projecten door de gemeenten en gemeenteraden is lastig en 
begrensd 
Na vaststelling van de Beheersverordening in 2010 is sturing op het RIF niet meer in de 

gemeenteraden aan de orde geweest. Sturing op het niveau van de projecten is voor 

gemeenteraden, anders dan in de planvormingsfase, evenmin formeel mogelijk, omdat de 

eindverantwoordelijkheid voor deze projecten bij andere instanties berust. Individuele 

gemeenteraden kunnen slechts getrapt, via hun portefeuillehouder of het lid van het 

Algemeen Bestuur pogingen doen om enige invloed uit te oefenen op specifieke projecten. 

Dat leidt overigens niet automatisch tot een algemene kritische beoordeling. Immers, ook bij 

velerlei andere (infrastructurele) projecten is het voor gemeenten niet ongebruikelijk om 

eenmalig een besluit te nemen dat voor vele jaren vergaande en onomkeerbare 

consequenties heeft. De sturing is meer begrensd dan die bij projecten die volledig in eigen 

beheer van gemeenten worden uitgevoerd.  

 
3. De controle op het RIF en de RIF-projecten is moeilijk door de getrapte en 
ingewikkelde verantwoording en gebrekkige informatie over de besteding en verloop 
van projecten 
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland verstrekt via de eigen website nota’s en andere 

publicaties zoals voortgangsverslagen. Ook organiseert zij inloopbijeenkomsten of geeft zij 

presentaties aan de betrokken gemeenteraden. Verder wordt via de agenda van het 

Algemeen Bestuur en van de portefeuillehoudersoverleggen veel informatie aan 

gemeenteraden ter beschikking gesteld. Raadsleden kunnen zo beschikken over informatie 

over besluitvorming en bestedingen, maar die informatie is weinig gestructureerd 

toegankelijk. Ook kan de informatie niet beoordeeld worden als inhoudelijk of financiële 

‘verantwoordingsinformatie’. 

Verder is vastgesteld dat aan de totstandkoming en inrichting van het RIF in de opstartfase 

tussen 2007 en 2010 veel aandacht is besteed. Na 2010 is er feitelijk op het niveau van het 

RIF geen sprake van verantwoording aan de raden over de besluitvorming en de 

bestedingen. Wat de controle betreft is er feitelijk geen relevante controle-informatie 

beschikbaar. Gezien deze omstandigheid kunnen de raden hun controlerende rol met 

betrekking tot het RIF als geheel niet uitoefenen. 

 
4. Risicomanagement op het niveau van de projecten is beperkt vorm te geven 
Het beleid en het beheer van het RIF zijn nauwgezet en specifiek omschreven in de 

Beheersverordening voor het RIF, het treasurystatuut, de ‘instructie controller’ en de 

‘instructie accountant’. De besluitvorming verloopt volgens de geldende regels en afspraken, 

zoals die in deze documenten zijn benoemd. Het beheer voldoet aan de eisen die in het 

algemeen aan ‘goed financieel beheer’ kunnen worden gesteld. Het risicomanagement op 

het niveau van het fonds is daarmee geregeld. 

Hiervan is geen sprake op het niveau van de projecten, althans niet door Holland Rijnland. 

Enerzijds doordat doelen en prestaties niet SMART zijn geformuleerd, anderzijds omdat vier 

van de vijf projecten (Groenprogramma uitgezonderd) niet onder regie of 

verantwoordelijkheid van Holland Rijnland of de gemeenten worden uitgevoerd en er sprake 

is van cofinanciering van een andere uitvoerende en regiepartij (provincie en 

Greenportontwikkelingsmaatschappij), kan op het niveau van Holland Rijnland niet per 
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project sprake zijn van risicomanagement. Daartoe dienen de gemeenten te vertrouwen op 

deze partners. Gezien de omvang van de bijdrage vanuit het RIF in relatie tot de totale 

financiële omvang van de projecten is deze verhouding en positie begrijpelijk. Het 

risicomanagement wordt daardoor noodgedwongen vormgegeven door continu aan tafel te 

zitten in de planvormings- en uitvoeringsfase maar formele middelen ontbreken nagenoeg. 

 
5. Bijdragen aan het fonds 
Ten aanzien van de bijdrage van gemeenten kunnen twee belangrijke risico’s worden 

genoemd.  

Het eerste betreft artikel 15 lid 3 van de beheersverordening. Door tegenvallende 

grondexploitaties kunnen gemeenten in financiële problemen raken. En dat kan een effect 

hebben op de betalingen aan het RIF. De beheersverordening voorziet in deze situatie in 

artikel 15 lid 3: “het Algemeen Bestuur kan alleen besluiten tot verlaging van de financiële 

bijdrage van een Deelnemende gemeente, indien de betreffende gemeente in 2012 

aannemelijk kan maken dat ten minste dertig procent van de bouwopgave zoals genoemd in 

bijlage 1 bij artikel 4 van de Verordening niet wordt gerealiseerd door externe oorzaken.” 

Geen van de gemeenten heeft tot op heden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dat kan 

betekenen dat gemeenten in 2012 de prognose van de bouwopgave nog eens goed hebben 

bekeken en daarin geen aanleiding zagen om gebruik te maken van artikel 15 lid 3. Formeel 

is de mogelijkheid om de financiële bijdrage aan te passen op grond van dit artikel 

gepasseerd. Het risico dat met artikel lid 15 lid 3 is geadresseerd, is niet verdwenen, immers 

de bouwopgave kan alsnog in een vertraging in termen van realisatie komen. 

Het tweede risico betreft de verhoging van de bijdrage aan de drie infrastructurele projecten 

als gevolg van wijzigingen in de scope. Verhoging van de bijdrage is volgens de verordening 

altijd mogelijk en blijkt in de praktijk in één geval (Rijnlandroute) ook noodzakelijk. Zolang het 

om scopewijzingen gaat of inpassingsoplossingen in de planvormingsfase is 

bijdrageverhoging te verdedigen. Deze situatie verandert vanaf het moment dat het ontwerp 

definitief is en ‘de spade’ de grond in gaat. Vanaf dat moment zijn kostenverhogingen het 

risico van de uitvoeringsverantwoordelijke, in casu de provincie. De verordening zou hierop 

aangepast en aangescherpt moeten worden. 

4. Aanbevelingen 
 

Bovenvermelde conclusies geven aan dat het RIF op onderdelen belangrijke meewaarde 

heeft voor de regionale samenwerking. Bovendien is in het onderzoek gebleken dat het RIF 

conform de oorspronkelijk gemaakte afspraken wordt beheerd en dat het wordt aangewend 

voor de beoogde doelen. In de conclusies is eveneens gewezen op risico’s die aan het RIF 

zijn verbonden en de beperkte mogelijkheden voor gemeentebesturen voor zowel hun 

sturende als controlerende mogelijkheden. De huidige aansturing en beheer van het RIF 

hebben in essentie tot gevolg dat individuele raadsleden zowel hun sturende als hun 

controlerende verantwoordelijkheden inzake het RIF niet kunnen waarmaken. Dat belast ook 

hun volksvertegenwoordigende taak. In de huidige gang van zaken kunnen raadsleden over 

de ontwikkelingen rond het RIF nauwelijks verantwoording afleggen aan de lokale 

gemeenschap. Dat gaat in het bijzonder gelden voor nieuw te verkiezen gemeenteraden die 

geen bemoeienis hebben gehad met de inrichting van het RIF, maar daar wel (in de periode 

2014 – 2022) mee te maken zullen hebben.  
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Hieronder volgen de aanbevelingen. 

 
1. De sturing van projecten 
Een geconstateerde tekortkoming bij het RIF is dat er geen procedure is afgesproken indien 

doelstellingen en uitgangspunten van het RIF veranderen. Dit bleek onder meer bij de 

gewijzigde besluitvorming rond de RijnGouwelijn. Wellicht zouden de wijzigingen bij de 

RijnGouwelijn kunnen worden beschouwd als een bijzonder ‘incident’. Maar het RIF heeft 

betrekking op enkele andere grote infrastructurele projecten die nog in uitvoering moeten 

worden genomen. Het is niet ondenkbaar dat daar in de komende jaren nog sprake zal zijn 

van onverwachte tegenvallers of noodzakelijke aanpassingen. 

Aanbeveling: 

Het Dagelijks Bestuur bereidt een aanpassing van de beheersverordening voor waarin wordt 

aangegeven welke procedure/beheersmaatregel wordt gevolgd indien van eerder gestelde 

kaders afgeweken wordt of wanneer de kaders bijstelling behoeven. Deze aanpassing wordt 

besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur 

 
2. De beïnvloeding van projecten 
Geconstateerd kan worden dat de doelstellingen van het RIF nauwelijks specifiek en 

meetbaar zijn geformuleerd. Een consequentie daarvan is dat er geen afrekenbare prestatie-

indicatoren zijn geformuleerd die uit (specifieke en meetbare) doelstellingen zouden 

voortvloeien. Het feit dat deze doelstellingen betrekkelijk algemeen zijn geformuleerd maakt 

het lastig om risico’s scherp te krijgen, belemmert een adequate sturing en ontneemt 

betrokken gemeenteraden veel mogelijkheden tot controle.  

Aanbeveling: 

Het Algemeen Bestuur bereidt een discussie voor  ten aanzien van de precisering van 

doelstellingen van de vijf RIF-projecten, voor zover dit nog niet afdoende heeft 

plaatsgevonden. Gemeenteraden dienen in de voorbereiding door de respectievelijke AB-

leden betrokken en geconsulteerd te worden. Aansluitend vindt in het Algemeen Bestuur een 

discussie over concretisering van de doelstellingen van de vijf projecten en van het RIF als 

instrument plaats. Het resultaat van de discussie is het formuleren van meetbare prestatie-

indicatoren. 

 
3. De controle op de projecten / informatievoorziening 
Een volgende set van aanbevelingen heeft betrekking op het versterken van de 

informatievoorziening over het RIF, zowel in algemene zin als in het bijzonder wat de 

mogelijkheden om aan risicobeheersing te doen betreft. Implementatie van onderstaande 

aanbevelingen versterkt de controlerende mogelijkheden van de betrokken gemeenteraden.  

Aanbeveling: 

De raden van de Holland Rijnland-gemeenten geven, op grond van een daartoe strekkend 

voorstel van het DB, duidelijk aan aan welke eisen de informatievoorziening ten aanzien van 

het RIF zou moeten voldoen. Mogelijke aandachtspunten daarbij zijn: 

- De vindbaarheid, overzichtelijkheid en actualiteit van de algemene informatie over het 
RIF op de website van Holland Rijnland.  
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- Verstrekken van periodiek inzicht in de realisatie van doelstellingen van het RIF, de 
daaronder vallende projecten en de daarop gebaseerde plannen. 

- Het vergelijken van realisatiegegevens met de oorspronkelijke en (eventueel) gewijzigde 
doelstellingen en plannen. 

- Het vastleggen op welke wijze de uitkomsten van monitoring besproken worden en hoe 
besluitvorming naar aanleiding daarvan verloopt. 

 

De uiteindelijk overeengekomen verbeteringen in de informatievoorziening worden door het 

DB van Holland Rijnland geïmplementeerd. 

 
4. Risicomanagement  
Beargumenteerd kan worden dat het risicomanagement op de RIF-projecten formeel geen 

verantwoordelijkheid van Holland Rijnland is, omdat de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij 

een medeoverheid of ontwikkelingsmaatschappij ligt. Dat betekent niet dat daarmee het 

risicomanagement niet nodig is. Juist vanwege de getrapte beïnvloeding en de beperkte 

sturingsmogelijkheden in combinatie met de grote uitgaven, is risicomanagement 

noodzakelijk. Juist ook om de regionale samenwerking te objectiveren en te verantwoorden. 

Aanbeveling: 
Het Dagelijks Bestuur: 
- voert geregeld een integrale risicoanalyse uit, waarbij onder meer inkomsten worden 

afgezet tegen lopende en toekomstige verplichtingen; 
- zorgt voor een deugdelijke verslaglegging van de risicoanalyse; 
- bespreekt de uitkomsten van de risicoanalyse in het AB en zorgt dat de analyse 

beschikbaar is voor bespreking in de raden of commissies van de betrokken gemeenten. 
 

Als het gaat om het versterken van het inzicht in de efficiency van het RIF strekt het tot 

aanbeveling om inzicht te verschaffen in de met het beheer van het RIF verbonden 

activiteiten en kosten. 

- Het DB expliciteert de met het RIF verbonden beheersactiviteiten, evenals de daarmee 
verbonden inspanningen en kosten. 

 
 
5. Bijdragen aan het fonds 
Ten aanzien van het risico van projectoverschrijding in de uitvoeringsfase kan een artikel in 

de beheersverordening worden opgenomen waarin wordt overeengekomen dat alle 

kostenoverschrijdingen die niet voortvloeien uit scopewijzigingen voor risico van de 

projectverantwoordelijke komen. 

Aanbeveling: 

In de beheersverordening wordt een artikel opgenomen waarmee projectoverschrijdingen die 

niet het gevolg zijn van scopewijzigingen ten laste worden gelegd aan de 

projectverantwoordelijke overheid.  
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5. Bestuurlijke reactie Holland Rijnland 
 

 

  



Gsmor-n! ? inv.inaen 

I Keg.nr. 
In Holland Rijnland werken samen: 

a < J t o ^ i ^ 0 ^ ' Alphen aan den Rijn, Hillegom, 
J e R a H ^ ^ 3 Kaag en Braassem, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude 

Gezamenlijke rekenkamercommissies 
p/a Voorzitter rekenkamercommissie Teylingen 
de heer C. Visser 
Postbus 149 
2215 ZJ VOORHOUT 

Le iden: 21 januari 2014 Contact : C. van Schayk 
Kenmerk: UIT-14-04255 Telefoon: (071) 523 90 81 

E-mai l : cvschayk@hollandrijnland.net 
Bijlage: -

O n d e r w e r p : Reactie rekenkameronderzoek 

Geachte heren/dames. 

Onlangs heeft u gevraagd om een reactie op de rapportage Regionaal Investeringsfonds Holland 
Rijnland, Onderzoek door de samenwerkende rekenkamers en rekenkamer-commissies. Uw 
onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van het RIF. U betrekt daarbij ook de 
bestedingen vanuit het RIF en de mogelijkheden die de gemeenteraden hebben voor sturing en 
controle. 

Wij hebben uw rapportage besproken in onze vergadering van 9 januari j l . Dat heeft geleid tot de 
volgende reactie. 

Reactie 
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is ontstaan in 2004 in de beginperiode van Holland Rijnland 
als middel om het Programma van Afspraken van 2002 te realiseren. Dit Programma en het RIF is 
de ruggengraat van de samenwerking tot dusver. U stelt vast dat de meerwaarde van het RIF zich 
uit op drie vlakken, te weten de concretisering van de regionale solidariteit, de meerwaarde van de 
projecten en het genereren van invloed. In onze beleving voldoet echter het Programma van 
Afspraken daaraan en is het RIF meer dan dat. 

Het RIF is de bestuurlijke verzilvering van de regionale solidariteit en concretisering van de 
projecten. Het enkele feit dat de regio in haar gesprekken met projecteigenaren een budget 
meeneemt heeft geleid tot het bereiken van de uitvoeringsfase van verschillende projecten. Dit 
heeft bijvoorbeeld voor de Rijnlandroute geresulteerd in het afsluiten van de 
bestuursovereenkomsten met de provincie en de gemeenten om te komen tot het realiseren van 
de Rijnlandroute. 

Risico's 
De door u gesignaleerde risico's van budgetoverschrijdingen en scopewijzigingen onderschrijven 
wij niet. Het RIF is vooral een bestuurlijke instrument met zeer beperkte risico's. 

De verantwoordelijkheid voor eventuele kostenoverschrijdingen ligt bij het bevoegd gezag (i.c. de 
provincies en uitvoerende instanties). De bijdrage van Holland Rijnland is gemaximeerd en 
daarmee ook de bijdrage van de gemeenten. De rekening kan niet doorgeschoven worden naar 
Holland Rijnland in geval van kostenoverschrijdingen. De beheerverordening voorziet niet in de 
mogelijkheid kosten door te schuiven, omdat dat niet aan de orde is. 

infoOhollandrijnland.net 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

. , „ , , , „ „ , . , www.hollandrijnland.net 
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 

Postbus 558, 2300 AN Leiden BNG 28.51.13.992 

Telefoon (071) 523 90 90 



Hottand̂ f 

Ook de risico's van scopewijzigingen zijn te verwaarlozen. Als er sprake is van een scopewijziging 
dan is dat een bestuurlijke keuze die er of toe leidt dat de bijdrage van Holland Rijnland 
achterwege blijft (scopewijziging vanuit bevoegd gezag), leidt tot een extra bijdrage van de 
gemeente die besluit tot een scopewijziging (bestuurl jke keuze college en raad van die gemeente) 
of tot een algemene instemming van het gehele besti .ir van Holland Rijnland in principe zonder 
extra bijdrage. Ieder financieel risico is daarmee ondervangen. 

Kortom, de Beheerverordening voorziet niet in de bijstelling van kaders omdat het niet de 
bedoeling is dat die bijgesteld worden. Eventuele bijstelling van kaders moet ten allen ti jde een 
bestuurlijke keuze zijn en blijven. Daarvoor is nu altijd aanpassing van de Beheerverordening 
noodzakelijk, juist omdat er niet in voorzien is. Zo is de invloed van colleges en raden van 
deelnemende gemeenten gemaximaliseerd. 

Sturing op projecten 
Voor alle projecten zijn bestuursovereenkomsten afgesloten, uitvoeringsprogramma's opgesteld en 
de uitvoering daarvan wordt gemonitord. De uitvoerirgsprogramma's en de 
bestuursovereenkomsten bij infraprojecten vormen de precisering van de doelstellingen van het 
RIF. Bijvoorbeeld voor de Rijnlandroute zijn er bestuursovereenkomsten afgesloten met de 
grondgebiedgemeenten. Holland Rijnland en de provincie. De risico's zijn beperkt tot de genoemde 
bedragen in het RIF, de besteding is effectief te beïnvloeden via de opstelling en uitvoering van de 
overeenkomsten en programma's. Dit geldt zeker voor de gemeenten die partij zijn bij de 
bestuursovereenkomsten is in verregaande mate beïnvloeding van de besluitvorming mogelijk. 

Informatievoorziening 
De constatering dat de informatievoorziening versnipperd is en mogelijk niet altijd even 
overzichtelijk is deels te verklaren vanuit de keuze die gemaakt is om beleidsopstelling en 
uitvoering als projectcommunicatie weg te zetten, terwij l de financiële verantwoording daarover via 
begroting en rekening loopt. Voor volledig inzicht is heit noodzakelijk dat de voortgang op de 
projecten wordt bijgehouden en naast de begroting en rekening wordt gelegd. 
De gekozen werkwijze is vertaald in de structuur van de website. Daar waar mogelijk zal de 
informatie via kruisverwijzingen beter ontsloten kan worden. 

Risicoanalyse 
Vanwege de beperkte risico's ligt het maken van een uitgebreide risicoanalyse niet voor de hand. 
Wel kan onderzocht worden of via de P&C-cyclus de beheerinformatie uitgebreid en inzichtelijke 
gemaakt kan worden. 

Vragen 
Indien u nog vragen heeft over deze reactie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van 
Schayk. Zij is te bereiken op het in het briefhoofd genoemde telefoonnummer. 

Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnlan 
d e t e c c e t a r i s ^ de voorzi 

R. Van Netten / / / M & X - Lenferink 
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6. Nawoord rekenkamer(commissie)s 
 

 

Met belangstelling hebben we kennis genomen van de reactie van het Dagelijks Bestuur van 

Holland Rijnland (H-R).  

Het Dagelijks Bestuur onderschrijft de meerwaarde van het RIF, zoals in het onderzoek 

benoemd (de concretisering van de regionale solidariteit, de meerwaarde van de projecten 

en het genereren van invloed). Het Dagelijks Bestuur voegt daar nog een kwalificatie van het 

RIF aan toe, zijnde "de bestuurlijke verzilvering van regionale solidariteit en de concretisering 

van projecten". Deze duiding sluit naar ons oordeel aan bij de door ons al genoemde 

meerwaarde van het RIF. 

 

We stellen echter ook vast dat het Dagelijks Bestuur de conclusies die de 

rekenkamer(commissie)s aan de bevindingen uit het onderzoek verbinden, op belangrijke 

onderdelen niet deelt. Vooral de in het onderzoek gesignaleerde  risico's van 

budgetoverschrijdingen en scopewijzigingen worden door  H-R  weersproken.  

Eventuele  kostenoverschrijdingen, zo schrijft H-R, komen voor rekening van het bevoegd 

gezag (provincies en uitvoerders). Omdat de bijdrage van H-R  en  daarmee ook de bijdrage 

van de gemeenten is gemaximeerd kan de rekening niet worden doorgeschoven, aldus H-R.  

Evenzo acht H-R het risico van scopewijzigingen te verwaarlozen.   

 

Naar het oordeel van de rekenkamer(commissie)s zijn zowel scopewijzigingen als 

kostenoverschrijdingen zeker niet uit te sluiten bij grote infrastructurele projecten. Dit is 

gebleken bij de Rijnlandroute. Juist  dergelijke forse risico’s verbonden aan infrastructurele 

projecten brengen ons er toe enerzijds aan te dringen op maatregelen om de sturing op en 

beïnvloeding van de projecten te verbeteren. Anderzijds moeten reguliere 

cofinancieringsuitgangspunten (stellen van een maximumbijdrage uit het RIF) vastgesteld 

worden om overschrijdingen ten laste van de regio te voorkomen. Wij wijzen erop dat indien 

grote infrastructurele projecten in een vergevorderd stadium van voorbereiding of uitvoering 

verkeren, de politiek/bestuurlijke en/of maatschappelijke druk heel groot kan zijn om 

tegenvallers en/of scopewijzigingen financieel te vertalen.  

 

Gezien de beschreven risico’s en de forse, meerjarige financiële bijdragen van de aan het 

RIF deelnemende gemeenten dient een jaarlijkse verantwoording over de voortgang van de 

projecten en de daarmee gemoeide middelen aan de deelnemende gemeenten 

vanzelfsprekend te zijn. De constatering van het Dagelijks Bestuur dat die informatie te 

vinden is op een (straks verbeterde) website van H-R doet ons inziens geen recht aan de 

medeverantwoordelijkheid die de gemeenten voor de realisatie van de projecten op zich 

hebben genomen.  

Onze aanbeveling om de informatievoorziening aan de gemeenten sterk te verbeteren blijft 

daarmee onverkort relevant. Aansluiting bij de jaarlijkse verantwoording ligt daarbij voor de 

hand zolang tussentijds geen bijzondere  risico’s optreden die noodzaken tot snellere 

informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten. 
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Ten aanzien van de aanbevelingen over de precisering van de doelstellingen van de 

projecten en over projectenoverschrijdingen die niet het gevolg zijn van scopewijzigingen 

(aanbevelingen 2 en 5) achten we een nuancering op zijn plaats. De strekking van deze 

aanbevelingen is weliswaar gericht op het uitoefenen van controle en inperken van financieel 

risico, maar  zoals aangegeven door Holland Rijnland stelt de actuele situatie enigszins 

beperkingen aan de uitvoerbaarheid ervan. 

  

Met het onderzoek hebben wij inzicht willen geven in het functioneren van het RIF vanuit het 

perspectief van de  deelnemende gemeenten en hun gemeenteraden. Ons onderzoek brengt 

ons tot het inzicht dat een scherpere concretisering van de doelen van de regionale bijdrage 

vooraf en een uitgebreidere verantwoording in het kader van de reguliere cyclus achteraf 

gewenst is. 

 

Wij adviseren de gemeenteraden om (al dan niet via het Algemeen Bestuur van Holland 

Rijnland) in overleg te treden met H-R over de door ons gesignaleerde punten. 

 

De samenwerkende rekenkamer(commissie)s. 



 

    Den Haag, 26 november 2013 

Onderzoek door de samenwerkende 
rekenkamers en rekenkamercommissies  

 

van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, 
Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, 

Voorschoten en Oegstgeest 

 

 

 

Bevindingenrapportage 
 

 

 

Regionaal Investeringsfonds  
Holland Rijnland 
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1 Inleiding 

1.1 De samenwerking in Holland Rijnland 
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten. Samenwerking 

vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De 

samenwerking betreft de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Dit 

is weergegeven op onderstaande kaart.  

 

 

 

Op 28 maart 2007 hebben twaalf van de gemeenten, die toen aangesloten waren bij het 

samenwerkingsverband ingestemd met het oprichten van een Regionaal 

Investeringsfonds (RIF). In de periode 2008 tot en met 2022 wordt in totaal 142,5 

miljoen euro door de samenwerkende gemeenten in dit fonds gestort. In 2013 is door 

de gemeenten besloten de tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze tranche 

bestaat uit een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen Euro voor het realiseren van de 

Rijnlandroute en een verlenging van het RIF tot en met het jaar 2024. 

 

Met het RIF leveren de gemeenten een financiële bijdrage aan vijf projecten met een 

groot regionaal en infrastructureel belang: 

 Rijnlandroute 

 Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-net Zuid-Holland Noord (voorheen 

genaamd: RijnGouwelijn) 
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 Programma Ontsluiting Greenport, waaronder de Duinpolderweg, de noordelijke 

verbinding tussen de N206 en de A44 

 Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek  

 Regionaal Groenprogramma (of ook wel genaamd: Groenfonds) 

De Rekenkamercommissies van negen bij het RIF betrokken gemeenten
1
 hebben de 

vraag gesteld in hoeverre het samenwerkingsverband Holland Rijnland doelmatig en 

doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het RIF. Ook willen de 

Rekenkamercommissies inzicht in de bestedingen en de mogelijkheden voor de 

deelnemende gemeenteraden om te sturen en te controleren.  

 

B&A en PBLQ Zenc hebben van maart tot en met juli 2013 aan het onderzoek uitvoering 

gegeven. Deze rapportage geeft de bevindingen weer. 
 

1.2 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het geven van inzicht in: 

 de doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze waarop Holland Rijnland 

uitvoering geeft aan het Regionaal investeringsfonds, 

 de bestedingen in het kader van het Regionaal investeringsfonds, 

 de mogelijkheden voor de gemeenteraden om te sturen en te controleren op het 

Regionaal investeringsfonds.  

 

De hoofdvraag luidt als volgt: “In hoeverre geeft het samenwerkingsverband Holland 

Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering aan de taken rond het Regionaal 

investeringsfonds, hoe zien de bestedingen van het Regionaal investeringsfonds er uit 

en wat zijn de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle?” 

 

De bijbehorende deelvragen zijn de volgende: 

1. Welke taken heeft Holland Rijnland rond het RIF en op welke wijze zijn die 

vastgelegd?  

2. Welke bestedingen hebben tot nu toe plaatsgevonden en welke voorziene 

bestedingen zijn er tot en met 2022? 

3. Hoe verloopt de besluitvorming over het beleid en het beheer van het RIF?  

4. Hoe is de cofinaniering rond het Groenprogramma vormgegeven en wat zijn de 

effecten van dat beleid? 

5. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en 

bestedingen geregeld? 

6. In welke mate is sprake van een doelmatige uitvoering van de taken door 

Holland Rijnland?  

7. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de 

reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol 

uitoefenen? 

 
  

                                                                 
1
  Het gaat om de Rekenkamercommissies van Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. In voorkomende gevallen betekent 
dit dat geen aandacht is besteed aan de specifieke gang van zaken binnen de overige aan het 
RIF deelnemende gemeenten.  
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1.3 Onderzoeksaanpak 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de volgende onderzoeksaanpak 

gevolgd: 

 Stap 1: Documentstudie. In de eerste stap zijn relevante documenten bestudeerd, 

zoals: 

o Verordeningen en overeenkomsten aangaande het Regionaal 

investeringsfonds 

o Begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages aangaande het 

Regionaal investeringsfonds 

o Agenda’s, agendastukken en notulen van de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur van Holland Rijnland 

o Agenda’s, agendastukken en notulen van de vergaderingen van de raden van 

de deelnemende gemeenten waarin het RIF aan bod is gekomen 

o Vergelijkingsmateriaal van fondsen van andere, soortgelijke 

gemeenschappelijke regelingen.  

In bijlage 4.1 is een overzicht van bestudeerde documenten te vinden.  

 Stap 2: Interviews. In de volgende stap zijn de bevindingen uit de documentstudie 

nader verdiept door het houden van interviews. Wij hebben gesproken met: 

o Medewerkers vanuit de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland 

o Leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

o Leden van de Portefeuillehoudersoverleggen (PHO) 

 Bestuur en Middelen 

 Ruimte  

 Verkeer en Vervoer  

o Betrokkenen bij de provincie Zuid-Holland 

o Directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

In bijlage 4.2 is een overzicht van respondenten weergegeven. 

 Stap 3: Bijeenkomst met het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. In deze stap 

zijn afgevaardigden namens het Algemeen Bestuur bevraagd over: 

o hun kennis over en beoordeling van (het functioneren van) het Regionaal 

Investeringsfonds, 

o de huidige en gewenste rol ten aanzien van het Regionaal Investeringsfonds, 

op het gebied van informatievoorziening, sturing en controle. 

In bijlage 4.3 is een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomst weergegeven. 

 Stap 4: Rapportage. De bevindingen uit de voorgaande stappen zijn geanalyseerd 

op basis van een normenkader. Het normenkader is door de 

begeleidingscommissie vastgesteld en wordt aan het einde van deze paragraaf 

gegeven. De resultaten daarvan zijn beschreven in een conceptrapportage. 

Vervolgens is het feitendeel van de rapportage zowel bij de deelnemende 

gemeenten ingebracht voor ambtelijk wederhoor, als bij de ambtelijke organisatie 

van Holland Rijnland. Op basis van het ambtelijk commentaar is het rapport 

aangepast en aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Een volgende versie 

van de rapportage is voor bestuurlijk wederhoor aangeboden aan de Colleges van 

de deelnemende gemeenten.  

 Tot slot is de rapportage gepresenteerd aan de raden van de deelnemende 

gemeenten.  
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten, de bestedingen en de effectiviteit en 

efficiency van het Regionaal investeringsfonds in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 staat 

de rol van de gemeenteraden ten aanzien van het Regionaal investeringsfonds 

centraal. De bijlagen bevatten weergaven van specifieke bevindingen over de 

verschillende onderdelen van het RIF. De beantwoording van onderzoeksvraag 4, die 

betrekking heeft op één onderdeel van het RIF, wordt dientengevolge in bijlage 2 

onderbouwd.  
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2 Het functioneren van het Regionaal 
Investeringsfonds 

2.1 Inleiding 
Het onderhavige onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiency van het RIF, de 

bestedingen vanuit het RIF en de mogelijkheden die gemeenteraden hebben voor 

sturing en controle. In dit hoofdstuk staan de bestedingen, de effectiviteit en efficiency 

centraal. Om hier inzicht in te geven kent het hoofdstuk twee onderdelen. Paragraaf 

2.2 geeft eerst overwegend feitelijke informatie over de inrichting en het functioneren 

van het RIF. Paragraaf 2.3 gaat vervolgens in op de effectiviteit, efficiency en 

bestedingen van het RIF.  

 

2.2 Inrichting en functioneren van het RIF 
2.2.1 Aanleiding voor het RIF 

In 2002 tekenen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio samen 

met de provincie Zuid-Holland een Programma van Afspraken. Het programma bevat 

14 afspraken over de belangrijkste ambities voor de regio. Voor de realisatie van de 

afspraken zijn diverse middelen en inspanningen nodig. In januari 2006 stellen de 

Colleges van de gemeenten in de regio Holland Rijnland vast dat vijf projecten in het 

Programma van Afspraken dusdanig grote investeringen vergen, dat deze de 

draagkracht van de individuele gemeenten ver overstijgen. De investeringen van de 

gemeenten betreffen cofinanciering van drie projecten die onder verantwoordelijkheid 

van de provincie worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de investeringen bedoeld voor 

twee andere projecten, die hieronder worden geïntroduceerd.  

 

In oktober 2006 worden diverse ambtelijke en bestuurlijke regiobijeenkomsten 

georganiseerd waarin de aanwezigen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in 

de regio, het Programma van Afspraken en de vijf projecten. In november 2006 wordt 

een intentieovereenkomst en de financiële uitwerking aan de Colleges gestuurd, met 

het verzoek deze voor te leggen aan hun gemeenteraden. Enkele gemeenteraden 

maken van deze gelegenheid gebruik om opmerkingen en kanttekeningen te plaatsen.2 

 

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft 

vervolgens op 28 maart 2007 ingestemd met de overeenkomst Regionale 

Investeringsstrategie (RIS) en de instelling van een Regionaal Investeringsfonds (RIF). 

“Het fonds heeft tot doel het medefinancieren door Holland Rijnland van de kosten die 

verbonden zijn aan de uitvoering van de volgende vijf regionale projecten op het 

gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling, infrastructuur en landschap”3: 

a. de Rijnlandroute,  

b. het HOV-net Zuid-Holland Noord (voorheen RijnGouwelijn),  

c. de Noordelijke Ontsluiting Greenport,  

d. de Versterking Greenport Duin en Bollenstreek (voorheen Greenport Duin- en 

Bollenstreek) en  

e. het Regionaal Groenprogramma.  

 

                                                                 
2  Hoofdstuk 3.3 bevat een specificatie van de gemaakte opmerkingen.  
3  Overeenkomst RIF, artikel 2, Doel oprichting fonds. De navolgende opsomming (a t/m e) is 

niet letterlijk geciteerd omdat inmiddels de naamgeving van de projecten is gewijzigd. 
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Hieronder lichten wij deze projecten kort toe: 

 

Rijnlandroute 

De Rijnlandroute is een nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en 

de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van belang voor de regio Holland Rijnland, 

met name rondom Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute is bedoeld om de economische 

potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen 

ontsluiten. 

 

HOV-net Zuid-Holland Noord 

De oorspronkelijke doelstelling van dit project van de provincie Zuid-Holland was het 

realiseren van een lightrailverbinding tussen Leiden en Katwijk: de RijnGouwelijn-

West. In overleg met de gemeenten in de regio Holland Rijnland is de provincie tot een 

andere scope van het project gekomen. De aanleg van een lightrailverbinding is 

losgelaten. Nu heeft het project tot doel om te komen tot een hoogwaardig regionaal 

OV-netwerk, bestaande uit een verbeterde treinverbinding en meerdere buscorridors. 

Met de provincie is een bredere afspraak omtrent het  Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

in de regio gemaakt. Dit betreft eveneens een uitbreiding van de capaciteit van het  

spoor naar Utrecht. De afspraken beperken zich daarmee niet louter tot de regio.  

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

De doelstelling van de Noordelijke Ontsluiting Greenport is het verbeteren van de 

doorstroom van het wegennet tussen de noordelijke bollengemeenten (Hillegom, Lisse, 

Noordwijkerhout, Teylingen) en Amsterdam/ Schiphol, voor woon-werkverkeer, 

vrachtwagens en toeristisch verkeer. Het resultaat dient de gebiedskwaliteit, de 

economie en de leefbaarheid in de dorpskernen te versterken. 

 

Regionaal Project Versterking Greenport Duin en Bollenstreek 

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is de uitvoerder van het Regionaal 

Project Versterking Duin- en Bollenstreek en is te beschouwen als het regionaal 

ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. De GOM is in 

maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De missie van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling 

tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. 

 

Regionaal Groenprogramma 

Bij de inrichting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is geconstateerd dat 

de verstedelijking de kwaliteit van het landschap, bestaande uit kustgebied, 

bollenteelt, diverse landgoederen en het veenweide en plassengebied onder druk zet. 

Om de unieke en waardevolle kenmerken van de regio te behouden, is een deel van de 

gelden in het Regionaal Investeringsfonds bedoeld voor bijdragen aan groenprojecten. 

 
2.2.2 Taken Holland Rijnland rond het RIF 

In de beheersverordening zijn de taken van Holland Rijnland rondom het RIF 

vastgelegd. In de verordening zijn verschillende taken benoemd voor het AB en DB.  
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Deze zijn in onderstaande tabel beschreven: 

 

Taken DB Taken AB 

Artikel 6 (Beheer en Voeding van het Fonds), 

lid 1 legt het beheer van het fonds bij het DB. 

De beheerskosten (lid 5) komen ten laste van 

het Samenwerkingsorgaan (Holland Rijnland). 

In artikel 8 (Programma Regionale 

Investeringsstrategie) krijgt het Algemeen 

Bestuur van Holland Rijnland de taak om per 

Regionaal Project uiterlijk op 1 januari 2012 

een Programma vast te stellen, waarin de 

activiteiten waarvoor de financiële bijdrage 

wordt verleend nader worden omschreven. 

In artikel 8 (Programma Regionale 

Investeringsstrategie), lid 4 en 5 is vastgelegd 

dat het Dagelijks Bestuur in geen geval 

overgaat tot de voorbereiding van een 

Projectovereenkomst of de voorbereiding van 

verstrekking van enige financiële bijdrage ten 

laste van het Fonds, voordat een Programma 

voor het desbetreffende Regionaal Project is 

vastgesteld. Het Programma dient als 

uitgangspunt voor de inhoud van de  

Projectovereenkomst.  

In lid 5 van hetzelfde artikel is vastgelegd dat 

het Dagelijks Bestuur bevoegd is om binnen de 

ruimte die een Programma hem daartoe laat, 

nadere invulling te geven aan deelprojecten. 

Artikel 13 (Tussentijds onderzoek naar 

inkomsten en te verwachten  

uitgaven van het Fonds) geeft aan het AB de 

taak om op basis van onderzoek dat het 

Dagelijks Bestuur daartoe heeft uitgevoerd te 

bepalen of er een reëel uitzicht bestaat op 

realisatie van een Programma voor 1 januari 

2023. 

In artikel 9 (Inhoud en Voorbereiding van de 

Projectovereenkomst) krijgt het DB de 

volgende taak (lid 1): “ten behoeve van de 

uitvoering van een Regionaal Project als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, a tot en met c 

stellen het Dagelijks Bestuur en de betrokken 

Medeoverheid gezamenlijk een 

Projectovereenkomst op, met inachtneming 

van het bepaalde in de leden 2 tot en met 11. 

Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerp-

Projectovereenkomst ter finale beoordeling 

voor aan het Algemeen Bestuur, tezamen met 

een overzicht van alle financiële 

consequenties die het aangaan van de 

Projectovereenkomst heeft voor het beheer 

van het Fonds gedurende de resterende 

looptijd en de adviezen van de 

Portefeuillehoudersoverleggen 

Artikel 15 (Wijziging gemeentelijke financiële 

bijdragen aan het Fonds) regelt dat het 

Algemeen Bestuur kan besluiten tot verlaging 

of verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan het  

Fonds. Dit onder de voorwaarde dat 

de betreffende gemeente in 2012 aannemelijk 

kan maken dat ten minste dertig procent van 

de bouwopgave niet wordt gerealiseerd door 

externe oorzaken. Of als van de deelnemende 

gemeente in 2012 redelijkerwijs verwacht mag 

worden dat de betreffende gemeente minstens 

dertig procent meer zal realiseren van de 

bouwopgave. Dit alles ook onder de 

voorwaarde dat dit pas kan na consultering 

van de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten.  

 

Artikel 10 (Niet voorziene gevallen) legt de 

beslissingsbevoegdheid voor gevallen waarin 

de verordening niet voorziet bij het DB.  

 



 

  

12 

 

Taken DB Taken AB 

Artikel 11 (Rekening en verantwoording van 

het Fonds) legt een verantwoordingstaak bij 

het DB om “jaarlijks aan het Algemeen Bestuur 

door middel van de jaarrekening 

verantwoording af over de rechtmatigheid en 

doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven 

van het Fonds” af te leggen. 

 

Artikel 13 (Tussentijds onderzoek naar 

inkomsten en te verwachten  

uitgaven van het Fonds) geeft het DB de taak 

om onderzoek uit te voeren naar de financiële 

gevolgen voor het Fonds van:  

a. de mogelijk opgetreden vertraging in de 

vaststelling van één of meer  

Programma’s 

b. de mogelijk opgetreden vertraging in de 

uitvoering van één of meer Regionale  

Projecten waarvoor nog geen 

Projectovereenkomst is  

aangegaan  

d. de noodzaak van een wijziging van de door 

iedere gemeente jaarlijks te leveren  

financiële bijdrage aan het Fonds 

 

 

De verordening legt geen expliciete taken bij de ambtelijke organisatie van Holland 

Rijnland. De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland voert uiteraard wel taken uit, 

maar in opdracht van het DB en AB. In de praktijk betekent dit dat de ambtelijke 

organisatie van Holland Rijnland belast is met de uitwerking van de programma’s voor 

elk van de projecten, de verantwoording (inhoudelijk en financieel) en de 

voorbereiding van de besluiten in AB en DB. Daarnaast zijn medewerkers van Holland 

Rijnland op verschillende andere wijzen betrokken bij de voorbereiding en uitvoering 

van projecten. Zo participeren medewerkers van Holland Rijnland in de provinciale 

projectgroepen die zich bezighouden met de drie infrastructurele projecten en 

ondersteunen zijn gemeenten in de uitvoering van de verschillende groenprojecten. De 

organisatie van Holland Rijnland beschouwt deze betrokkenheid en de daarmee 

gemoeide inspanningen als onderdeel van hun kerntaak. 

 

2.2.3 Aansturing 

Het beheer van het RIF is ondergebracht bij het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Holland Rijnland. De wettelijke grondslag voor het instellen en 

beheren van een Regionaal Investeringsfonds is te vinden in artikel 5 van de 

gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.  

 

Algemeen Bestuur 

Zoals elk intergemeentelijk samenwerkingsverband kent Holland Rijnland een 

Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 

vertegenwoordigers van de gemeenteraden of Colleges van de deelnemende 

gemeenten. Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bijeen. Het Algemeen 

Bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van het samenwerkingsverband.  
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Holland Rijnland kent een ‘gemengd bestuursmodel’. Dat betekent dat gemeenten zelf 

kiezen of zij Collegeleden, raadsleden of een combinatie daarvan afvaardigen in het 

Algemeen Bestuur. Elke gemeente vaardigt minimaal twee personen af. Als een 

gemeente meer dan 20.000 inwoners telt mag dat er per 20.000 inwoners, 1 

afgevaardigde meer zijn. Het aantal leden in het Algemeen Bestuur is echter niet van 

invloed op de stemverhouding. Voor elke 10.000 inwoners (afgerond naar boven) 

wordt één stem uitgebracht, met een minimum van twee stemmen. Daardoor kan het 

aantal stemmen per gemeente variëren van twee stemmen (voor kleine gemeenten) 

tot vierentwintig (Leiden).4 

(Bron: Website Holland Rijnland) 

 

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen. De leden van 

het Dagelijks Bestuur worden verkozen uit het Algemeen Bestuur en blijven, ook na 

hun benoeming tot lid van het DB, deel uitmaken van het Algemeen Bestuur. In 2010 is 

de voordracht van de leden van het Dagelijks Bestuur door de voorzitter van het 

Algemeen Bestuur gedaan, in nauw overleg met de Colleges van B&W van de 

betrokken gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden én een voorzitter. 

Dit Dagelijks Bestuur vergadert in een tweewekelijkse frequentie. 

 

Holland Rijnland hanteert drie regioclusters: Duin- en Bollenstreek, de Leidse Regio 

en de Rijnstreek. Uit de drie clusters worden elk twee leden voor het Dagelijks 

Bestuur voorgedragen. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor 

een of meerdere beleidsvelden. Het Dagelijks Bestuur doet na advisering door het 

Portefeuillehoudersoverleg voorstellen aan het Algemeen Bestuur, als de procedure 

dat verlangt dan wordt eerst een reactie gevraagd aan de Colleges van B&W van de 

deelnemende gemeenten. Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van 

besluiten van het Algemeen Bestuur. 

(Bron: Website Holland Rijnland) 

 

Portefeuillehoudersoverleg 

Over de besluiten die het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming aan het Algemeen 

Bestuur wil voorleggen, wordt het DB wordt geadviseerd door het 

portefeuillehoudersoverleg. Elk lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 

voert over de inhoud en voortgang van diens portefeuille overleg met alle bij deze 

portefeuille betrokken lokale dagelijkse bestuurders (leden van de colleges van B&W). 

Tevens worden besluiten van het DB ter kennisname gebracht aan dit 

portefeuillehoudersoverleg. Deze overleggen vinden doorgaans 4 tot 6 keer per jaar 

plaats. De voorstellen worden meningsvormend besproken. Doorgaans drie weken 

voor ieder portefeuillehoudersoverleg vindt er ambtelijk vooroverleg (ambtelijke 

                                                                 
4  Het aantal stemmen is verbonden met elke afgevaardigde van een gemeente. Aangezien elke 

gemeente twee afgevaardigden kent, is het minimum daardoor 2 (aantal stemmen van een 

gemeente met maximaal 10.000 inwoners) en maximaal 24 (ca 120.000 inwoners van Leiden 

resulteren in 2* 12 stemmen).  



 

  

14 

 

adviesgroep, afgekort AAG) plaats, waarbij de ambtenaren van de betrokken 

gemeenten overleggen met ambtelijk medewerkers van Holland Rijnland.  

 

Stuurgroepen 

De drie infrastructurele projecten kennen alle een stuurgroep. De stuurgroepen 

hebben geen positie ten opzichte van het RIF. De stuurgroepen hebben wel een rol ten 

aanzien van de individuele projecten. Zowel ten aanzien van de scope (inhoud, 

middelen, etc.) als het proces. Veelal is deze rol adviserend, aangezien de provincie in 

deze projecteigenaar is. Een ieder zit vanuit zijn eigen belang in deze stuurgroep. De 

grondgemeenten vanuit hun belang (lokale inpassing, juridisch-planologisch), de regio 

vanuit haar belang en de rol die zij heeft vanuit de kaderstelling door het AB (ruimtelijk 

economisch, regionale verkeersafwikkeling, enzovoort). De samenstelling per 

stuurgroep varieert per project en de fase waarin dit project zich bevindt. In de regel 

bestaan deze uit de projecteigenaar (provincie(s)/gemeente), grondgemeenten, regio 

en overige belanghebbenden (RWS, NS, ProRail). Namens de regio zit de 

portefeuillehouder Verkeer en Vervoer in deze stuurgroepen, die in het DB deze 

stuurgroepvergaderingen voorbespreekt en indien nodig besluitvorming voorlegt. 

Daarnaast rapporteert de portefeuillehouder V&V na afloop over de uitkomsten. In het 

DB wordt ook bepaald of er verdere stappen moeten worden gezet richting AB 

(informerend, meningvormend, besluitvormend). 
 

2.2.4 Besluitvorming 

Beheersverordening en aanvullende regelgeving 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 19 december 2007 een 

Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds vastgesteld (en op 17 februari 2010 

gewijzigd). Deze verordening beschrijft de randvoorwaarden voor het gebruik en het 

beheer van het Regionaal Investeringsfonds. In deze verordening zijn de doelstelling 

(artikel 2) en reikwijdte (artikel 3) gespecificeerd. Verder is het nodige vastgelegd over 

de voeding van het fonds, het beheer en de manier waarop uitgaven kunnen worden 

gedaan. In artikel 13 is vastgelegd dat er in 2012 een tussentijds onderzoek plaatsvindt 

naar inkomsten en de te verwachten uitgaven. Dit onderzoek heeft inderdaad in 2012 

plaatsgevonden (zie paragraaf 2.2.6).  

 

Op de aansturing en het beheer van het RIF zijn daarnaast nog het ‘Treasury Statuut’, 

een ‘Instructie Controllor’ en een ‘Instructie Accountant’ van toepassing. Deze 

documenten zijn niet specifiek verbonden met het RIF, maar gelden voor alle financiële 

aangelegenheden van Holland Rijnland. Het Treasury Statuut dient er onder meer toe 

te voorkomen dat onverantwoorde risico’s worden genomen met binnen Holland 

Rijnland beschikbare reserves.5 Als gezegd geldt dit automatisch ook voor het RIF. In 

het Treasury Statuut zijn eveneens de verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen 

benoemd alsmede de informatievoorziening.  

  

Vaststelling Programma’s en Projectovereenkomsten 

Het Algemeen Bestuur stelt per project dat wordt medegefinancierd door het RIF, een 

Programma vast. Hierin worden de activiteiten beschreven waarvoor de financiële 

bijdrage wordt verleend. Ook mag het Algemeen Bestuur, zij het alleen onder strikte 

                                                                 
5  In het Treasury Statuut is onder meer vastgelegd dat het gebruik van derivaten niet is 

toegestaan (Artikel 3.3). Verder worden gelden alleen belegd bij Financiële instellingen met ten 

minste een AA-rating van een erkend rating-bureau (Artikel 6.1). 
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voorwaarden, een wijziging van een financiële bijdrage door een gemeente aan het RIF 

vaststellen.  

 

De uitvoering van het beheer van de Beheersverordening ligt bij het Dagelijks Bestuur 

van Holland Rijnland. Voor het Dagelijks Bestuur geldt onder meer dat zij samen met 

de bij het project betrokken medeoverheid (of medeoverheden) een 

Projectovereenkomst opstelt, waarin de verstrekking van de financiële bijdrage ten 

laste van het RIF wordt geregeld. Het Dagelijks Bestuur kan pas overgaan tot de 

voorbereiding van een Projectovereenkomst of verstrekking van een financiële 

bijdrage, als het Algemeen Bestuur een Programma voor het desbetreffende project 

heeft vastgesteld. 

 

Het RIF in de cyclus van mening- en besluitvorming 

Het Regionaal Investeringsfonds is geen zelfstandig onderwerp in de menings- en 

besluitvorming door Holland Rijnland. De projecten in het RIF hebben namelijk 

betrekking op verschillende thema’s. Deze thema’s zijn verspreid over de portefeuilles 

van drie leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, namelijk: Verkeer en 

Vervoer, Natuur en Landschap en tot slot de portefeuille Ruimte. Een en ander leidt er 

toe dat deze thema’s in drie verschillende portefeuillehoudersoverleggen aan de orde 

komen. Daar worden de inhoudelijke ontwikkelingen rond het desbetreffende thema 

besproken. Ook in het Algemeen Bestuur is het RIF geen zelfstandig agendapunt.  

 

In de tweewekelijkse bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is 

het RIF wel een vast agendapunt. Bij dit agendapunt wordt melding gemaakt van voor 

de thema’s in het RIF relevante beleidsontwikkelingen, zoals afspraken met provincie 

en Rijk.  

 

2.2.5 Reserveringen  

De totale reserveringen in het RIF lopen tussen 2008 en 2022 in totaal op tot 142,5 

miljoen euro. Tijdens deze looptijd vinden er ook uitgaven plaats. Uitgesplitst naar de 

vijf RIF-projecten gaat het om de volgende reserveringen: 

 de Rijnlandroute: 37,5 miljoen Euro 

 het HOV-net Zuid-Holland Noord: 37,5 Miljoen Euro 

 de Noordelijke Ontsluiting Greenport: 37,5 Miljoen Euro 

 Versterking Greenport Duin en Bollenstreek: 10 Miljoen Euro 

 het Regionaal Groenprogramma: 20 Miljoen Euro 

 

Tot het jaar 2022 storten de deelnemende gemeenten elk jaar een vast geldbedrag in 

het RIF. De omvang van het bedrag dat elke gemeente bijdraagt aan het RIF wordt 

bepaald door het aantal inwoners, het aantal nieuw te bouwen woningen en het aantal 

vierkante meter kantooroppervlak in een gemeente. De bedragen zijn gebaseerd op 

het prijspeil 2007: indexering vindt in principe niet plaats, tenzij de opgebouwde rente 

van het RIF daartoe aanleiding geeft. Het uitgangspunt van de financiële bijdragen is 

dat als een project niet gerealiseerd wordt, de gemeenten hun investering terugkrijgen 

(inclusief de ontvangen rente). 

 
De financiële bijdrage van het RIF heeft een maximum van 37,5 miljoen Euro. In 2013 is 

besloten de tweede tranche aan het RIF toe te voegen. De tweede tranche bestaat uit 

een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen Euro voor het realiseren van de 

Rijnlandroute en een verlenging van het RIF tot en met het jaar 2024. 
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Zoals al opgemerkt vindt volgens artikel 8 van de Beheersverordening Regionaal 

Investeringsfonds daadwerkelijke verstrekking van een financiële bijdrage ten laste 

van het RIF plaats als er een Programma is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 

Holland Rijnland. Op het moment van schrijven bestaan dergelijke Programma’s voor: 

Versterking Greenport Duin en Bollenstreek, de Noordelijke Ontsluiting Greenport en 

het Regionaal Groenprogramma. Voor de Rijnlandroute en het HOV-net ZHN is gewerkt 

met bestuursovereenkomsten waarvan is afgesproken dat deze de status van 

programma hebben. Vanuit Holland Rijnland is op ambtelijk niveau aangegeven dat 

juridisch is getoetst of de bestuursovereenkomsten inderdaad de status van 

programma konden krijgen zodat voldaan kon worden aan de eisen zoals gesteld in de 

Beheersverordening. Het antwoord daarop was positief.  

 

2.2.6 Informatievoorziening en verantwoording 

Conform de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kennen het Algemeen 

Bestuur en het Dagelijks Bestuur een aantal informatieverplichtingen. Zo moet het 

Algemeen Bestuur binnen drie maanden reageren op schriftelijke vragen van de raden 

van de deelnemende gemeenten en aan de raden ongevraagd alle informatie geven die 

voor een goede beoordeling van het gevoerde of te voeren beleid nodig zijn. Het 

Dagelijks Bestuur moet binnen acht weken reageren op vragen van leden van het 

Algemeen Bestuur en aan hen ongevraagd alle informatie geven die voor een goede 

beoordeling van het gevoerde of te voeren beleid nodig zijn.  

 

In principe bieden de portefeuillehoudersoverleggen aan de gemeenteraden de 

mogelijkheid om enige invloed uit te oefenen op de menings- en besluitvorming binnen 

Holland Rijnland. Deze overleggen doen immers dienst als een meningsvormend 

platform binnen Holland Rijnland. Bovendien kunnen de raden via deze 

portefeuillehoudersoverleggen informatie verkrijgen over de ontwikkelingen en 

besluiten binnen het samenwerkingsverband. Van de leden van de Colleges van B&W 

in het portefeuillehoudersoverleg wordt verwacht dat zij in hun eigen gemeente een 

eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg bespreken in de desbetreffende commissie 

van de gemeenteraad. Welke commissie dat is, hangt af van de structuur van de lokale 

menings- en besluitvorming. In zeven van de negen onderzochte gemeenten (zie 

bijlage 3) bestaat er een ‘commissie regionale zaken’, waar alle voor de regionale 

samenwerking relevante onderwerpen ter sprake komen. In de overige twee 

gemeenten komen de regionale onderwerpen in de reguliere vakcommissies en/of de 

raad aan de orde. In een gemeente waar een ‘regiocommissie’ bestaat, komt geregeld 

ook voor dat in de vakcommissies specifieke onderwerpen ter sprake komen. De 

overleggen in de commissies worden benut om de portefeuillehouder te verzoeken om 

de belangen van de gemeente in te brengen in het portefeuillehoudersoverleg. Ook is 

de regiocommissie de plek waar de portefeuillehouder informatie kan verstrekken over 

de regionale afspraken en ontwikkelingen. 

 

Artikel 11 van de Beheersverordening stelt dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks aan het 

Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over de rechtmatigheid en doelmatigheid van 

de inkomsten en uitgaven van het Regionaal Investeringsfonds. Dit doet het Dagelijks 

Bestuur door middel van de jaarrekening van Holland Rijnland, waarin het RIF een 

apart hoofdstuk vormt. Tussentijds worden geen voortgangsverslagen opgesteld. Wel 

worden, conform het Treasury Statuut, de portefeuillehouder in het dagelijks bestuur 

van Holland Rijnland en de controller elk kwartaal bericht over de liquiditeitenplanning. 

Elk half jaar wordt ten behoeve van deze portefeuillehouder en controller een 
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Management rapportage opgesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot de 

Treasury. In bijlage 5 is de tekst van artikel 17 van het Treasury Statuut opgenomen, 

waarin alle informatieverplichtingen zijn gespecificeerd. In de praktijk komt het er op 

neer dat verantwoording over het RIF louter jaarlijks plaatsvindt en alleen in het 

hoofdstuk over de jaarrekening.  

 

Zoals bepaald in artikel 13 van de Beheersverordening vond in 2012 een evaluatie van 

het Regionaal Investeringsfonds plaats. Doel van de evaluatie was om inzicht te geven 

in de voortgang van (de voorbereiding op) de projecten en in de eventuele noodzaak 

tot wijziging van de financiële bijdrage per gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft op 

basis van de resultaten besloten tot voortzetting van de bestaande invulling van het 

RIF.  

 

In onderstaand schema is aangegeven welk type besluiten, voorstellen en 

verantwoordingsinformatie over het RIF (conform beheersverordening RIF) op welke 

wijze in de besluitvormingscyclus van Holland Rijnland en vervolgens in de 

gemeenteraden (niets over vastgelegd in de verordening, gegevens gebaseerd op de 

praktijk zoals aangetroffen in het onderzoek) worden gebracht. 

 

 

Voorstel DB  
Elke 2 
weken

PHO 
4-6 x 
pj

DB Gemeente-
raden

AB
4 x 
pj

Besluit

Lokale 
raadscommissie 

(regionale zaken)

Lokale 
raadscommissie 

(regionale zaken)
en / of

Besluiten, voorstellen en verantwoordingsinformatie die aan DB en AB 
moeten worden voorgelegd zoals vastgelegd in de verordening:
-Programma per RIF-project
-Projectovereenkomsten drie infrastructurele projecten
-Aanpassingen in de beheerverordening RIF
-Tussentijds onderzoek naar inkomsten en uitgaven
-Jaarlijkse verantwoording

of

 

De cyclus Dagelijks Bestuur (DB), ambtelijke adviesgroep (AAG), 

portefeuillehoudersoverleg (PHO), DB, AB is altijd hetzelfde. De invulling van de 

besluitvorming van de gemeenteraden en raadscommissies verschilt per gemeente. Er 

zijn gemeenten waarin de raadscommissie voor het portefeuillehoudersoverleg in 

stelling worden gebracht zodat ze hun wethouder kunnen ‘laden’ over de voorstellen. 

Ook zijn er gemeenten waarin dit gebeurt voorafgaand aan de AB-vergadering. Ook de 
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combinatie komt voor. De regiocoördinatoren6 hebben in 2009 een Handboek best-

practices regio opgesteld (opvraagbaar via de website van Holland Rijnland) waarin 

gemeenten geadviseerd worden op welke wijze welke voorstellen, besluiten en 

verantwoordingsinformatie van Holland Rijnland ambtelijk en bestuurlijk verankerd 

kunnen worden in de eigen gemeente. Voor gemeenten die geen afvaardiging hebben 

in het DB zijn er in de praktijk (blijkend uit het onderzoek) vijf mogelijkheden om 

voorstellen over het RIF te beïnvloeden: 

1. Via het ambtelijk vooroverleg (ambtelijk) 

2. Via het portefeuillehoudersoverleg (college van B&W) 

3. Via de raadscommissie (raad) 

4. Via de gemeenteraad (raad) 

5. Via het Algemeen Bestuur (college en/of raad afhankelijk van afvaardiging in 

AB) 

Het spreekt voor zich dat gemeenten met een vertegenwoordiging in het DB 

theoretisch twee extra momenten hebben voor beïnvloeding op het niveau van het 

college van B&W.  

Uiteraard is de kwaliteit van de beïnvloedingsmogelijkheden voor gemeenteraden erg 

afhankelijk van de kwaliteit van de inrichting daarvan in de raadscommissies en 

gemeenteraden. Holland Rijnland voorziet in teksten die gebruikt kunnen worden ter 

invulling van de raadsvoorstellen (formulering van besluiten en argumentatie), waar in 

de praktijk meestal één op één gebruik van wordt gemaakt. Het maakt ook uit in welke 

mate voorstellen ook ambtelijk voorbereid worden en worden gepositioneerd (ter 

kennisname, ter besluitvorming, opiniërend) in de commissie of raad. Hierover meer in 

hoofdstuk 3. 

Verder bestaat er een circuit van stuurgroepen. Juist de grondgemeenten zorgen via 

de stuurgroepen RijnlandRoute, destijds RGL, later HOV-ZHN, Valkenburg, en het 

breed bestuurlijk overleg in het kader van de  NOG/POG  voor hun inbreng. Deze 

stuurgroepen zijn te beschouwen a;s het cement tussen de formele bouwstenen (PHO, 

DB, AB, colleges). 

 

2.3 Betalingen gemeenten en uitgaven RIF 
2.3.1 Betalingen gemeenten 

De gemeentelijke bijdragen aan het RIF zijn volgens een sleutel bepaald die is 

vastgelegd in de beheersverordening en is geaccordeerd door alle gemeenteraden. De 

sleutel kent twee elementen: inwoneraantal en bouwopgave. Dat betekent dat er een 

inwonerbijdrage (€ 245 voor de gehele periode van 15 jaar) per gemeente is en een 

bijdrage per te bouwen woning (€ 2000 voor de gehele periode van 15 jaar) en 

kantooreenheid (€ 50 voor de gehele periode van 15 jaar). In onderstaand schema zijn 

de uitgaven per gemeente aan het RIF weergegeven. 

 

Gemeente Jaarlijkse 
bijdrage 
conform 
verordening 

Bijdrage tot en 
met 2013 

Totale bijdrage 
gedurende 
looptijd 

Bijdrage tweede 
tranche in totaal 
(te betalen in 
2023) 

Aanvullende 
bijdrage 
tweede tranche 

Kaag en Braassem € 368.865 € 2.213.190 € 5.532.974 € 737.730 

  

                                                                 
6  Zie http://www.hollandrijnland.net/holland_rijnland/missie-en-aanpak-

1/Werkgroep%20Boeien-en-binden/handboek-best-practices-regio-werkgroep-boeien-en-

binden-mei-2009.pdf 
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Hillegom € 430.127 € 2.580.762 € 6.451.900 € 860.254 
  

Katwijk € 1.764.337 € 10.586.022 € 26.465.062 € 3.528.674 
€ 8.627.300 

Leiden € 3.076.652 € 18.459.912 € 46.149.773 € 6.153.304 
€ 16.372.700 

Leiderdorp € 571.022 € 3.426.132 € 8.565.333 € 1.142.044 
  

Lisse € 409.567 € 2.457.402 € 6.143.504 € 819.134 
  

Noordwijk € 585.348 € 3.512.088 € 8.780.227 € 1.170.696 
  

Noordwijkerhout € 378.658 € 2.271.948 € 5.679.877 € 757.316 
  

Oegstgeest € 400.880 € 2.405.280 € 6.013.198 € 801.760 
  

Teylingen € 731.905 € 4.391.430 € 10.978.572 € 1.463.810 
  

Voorschoten € 572.420 € 3.434.520 € 8.586.303 € 1.144.840 
  

Zoeterwoude € 164.550 € 987.300 € 2.468.255 € 329.100 
  

  € 9.454.331 € 56.725.986 € 142.500.0007 € 18.908.662 € 25.000.000 

        totaal 2e tranche € 43.908.662 

 

In totaal is er tot en met 2013 vanuit de gemeenten ruim 56 miljoen euro in het RIF 

gestort. De middelen van het RIF worden een bewaring gegeven van een bank met een 

AAA rating. Als gevolg van nieuwe wetgeving zal Holland Rijnland overgaan tot 

schatkistbankieren.  

 

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen herbergt een risico in zich, met 

name waar het gaat om de bijdrage per gerealiseerde woning of kantooreenheid. Op 

dit moment staat al enige jaren de woningbouwrealisatie onder druk als gevolg van de 

economische situatie. Door tegenvallende grondexploitaties kunnen gemeenten in 

financiële problemen raken. En dat kan een effect hebben op de betalingen aan het 

RIF. De beheersverordening voorziet in deze situatie in artikel 15 lid 3: “het Algemeen 

Bestuur kan alleen besluiten tot verlaging van de financiële bijdrage van een 

Deelnemende gemeente, indien de betreffende gemeente in 2012 aannemelijk kan 

maken dat ten minste dertig procent van de bouwopgave zoals genoemd in bijlage 1 bij 

artikel 4 van de Verordening niet wordt gerealiseerd door externe oorzaken.” Geen van 

de gemeenten heeft tot op heden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dat kan 

betekenen dat gemeenten in 2012 de prognose van de bouwopgave nog eens goed 

hebben bekeken en daarin geen aanleiding zagen om gebruik te maken van artikel 15 

lid 3. Formeel is de mogelijkheid om de financiële bijdrage aan te passen op grond van 

dit artikel gepasseerd. Het risico dat met artikel lid 15 lid 3 is geadresseerd, is niet 

verdwenen, immers de bouwopgave kan alsnog in een vertraging in termen van 

realisatie komen.  

De verdeelsleutel is een manier om redelijk objectief een grondslag te vinden voor de 

uitwerking van het profijtbeginsel. De voeding is gebaseerd op solidariteit en profijt; 

het ging om geprognotiseerde woningbouw en kantoorontwikkeling. Hoe elke 

gemeente vervolgens zelf de dekking regelt voor de eigen bijdrage is aan die 

gemeente zelf. Als de woningbouwaantallen niet gerealiseerd worden is dat geen titel 

om niet of minder bij te dragen. Artikel 15 lid 3  is alleen van toepassing indien een 

gemeente onverhoopt een zeer grote woningbouwopgave (Valkenburg) niet realiseert. 

Is dit artikel van toepassing; dan volgt ook de discussie dat de andere gemeenten meer 

moeten bijdragen. 

                                                                 
7 Rekenkundig komt volgt € 141.841.978 uit de optelling. Conform de overeenkomst moet er € 

142.500.000 binnenkomen. Daarom heeft het AB destijds besloten de om de ontvangen rente 

jaarlijks toe te voegen. 
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De bijdragen voor de tweede tranche Rijnlandroute houden in dat gemeenten de 

doorlooptijd van hun bijdrage aan het RIF verlengen met 2023 en 2024 en dat de 

gemeenten Katwijk en Leiden separaat een specifieke aanvullende bijdrage leveren. 

De bijdrage per gemeente in 2023 en 2024 is gelijk aan die van de voorgaande jaren.  

Het resterende bedrag van €12,5 miljoen zal door alle 12 RIF-gemeenten bijeen worden 

gebracht door de huidige RIF-systematiek tot na 2022 te verlengen met een periode die 

nodig is om €12,5 miljoen in 2022 te realiseren (naar schatting maximaal twee jaar). Dit 

conform artikel 2, lid 2 van de Overeenkomst aanvullende bijdrage RIF. Het bedrag van 

de tweede tranche RIF is dus gemaximeerd op €37,5 miljoen. 

Er bestaat een risico dat de bijdrage voor de tweede tranche wellicht hoger kan 

uitpakken dan de tot nu toe gecommuniceerde 37,5 miljoen euro.  

 

De bijdragen per gemeente en per project zijn substantieel, maar op het geheel van te 

verwachten investeringen vormen zij slechts een gering percentage. In de volgende 

tabel wordt aangegeven welk percentage de gemeentelijke uitgaven op de totale 

uitgaven vertegenwoordigen. 

 

 

Project Gemeentelijke 
bijdrage 

Tweede 
trance 
Rijnlandroute  

Totale 
investeringen 

Percentage 

Rijnlandroute € 37.500.000  € 37.500.000  € 1.000.000.000  4% 

HOV-net Zuid-Holland 
Noord 

€ 37.500.000    € 483.000.000  
8% 

Programma ontsluiting 
Greenport 

€ 37.500.0008    € 295.000.000  

13% 

Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij 

€ 10.000.000    € 200.000.000  

5% 

Regionaal 
Groenprogramma 

€ 20.000.000    € 80.000.000  

25% 

Totaal € 142.500.000  € 37.500.000  € 2.058.000.000  9% 

 

2.3.2 Uitgaven RIF 

Op dit moment vinden er vanuit het RIF enkele bestedingen plaats. Het gaat om de 

jaarlijkse bijdrage aan Versterking Greenport Duin en Bollenstreek van € 666.666,66 

en aan de in uitvoering genomen projecten in het Regionaal Groenprogramma. Er is 

een bedrag van ruim 12 miljoen euro overgemaakt naar de provincie Zuid-Holland voor 

de toenmalige RijnGouwelijn. Met de scopewijziging (tot HOV-netwerk) zijn de 

betalingen in 2012 opgeschort en vanaf 2013 wordt conform de nieuwe 

bestuursovereenkomst jaarlijks  

€ 2.488.600 overgemaakt aan de provincie. Tot besteding van de middelen is het nog 

niet gekomen. Het geld staat op de provinciale rekening9. De bestedingen en 

onttrekkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
  

                                                                 
8 € 12,5 miljoen aan Duinpolderweg, € 20 miljoen aan middengebied en € 5 miljoen aan HOV 
9  De reden hiervoor is dat de provincie een hogere bijdrage verwachtte en op deze wijze de 

rente kan ontvangen, zie bijlage 2. 
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Project Bestedingen tot en met 
2013 

Onttrekking 

Rijnlandroute Geen Geen 

HOV-net Zuid-Holland Noord Geen € 12.477.200  

Programma ontsluiting Greenport Geen Geen 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij € 3.999.998  Idem als besteding 

Regionaal Groenprogramma € 2.886.966  Idem als besteding 

Totaal 
€ 6.886.964  € 12.477.200  

Besteding en ontrekking   € 19.364.164  

 

In totaal is van de ruim 56 miljoen euro, bijna 20 miljoen euro besteed en onttrokken 

aan het RIF en daarvan is bijna 7  miljoen euro daadwerkelijk besteed. Beheerskosten 

(uitvoeringskosten Holland Rijnland) komen ten laste van het samenwerkingsorgaan en 

niet ten laste van het RIF.  

 

2.4 Effectiviteit en efficiency  
2.4.1 Over de effectiviteit  

Het RIF heeft tot doel financiële bijdragen te realiseren voor projecten die van 

regionaal belang worden geacht.  

Het merendeel van de projecten is op dit moment nog niet in de fase van uitvoering. Dit 

betekent dat er wel sprake is van inkomsten, maar dat er nog relatief weinig 

bestedingen hebben plaatsgevonden. Alleen in het kader van het Regionaal 

Groenprogramma en Versterking Greenport Duin en Bollenstreek zijn er al gelden 

vanuit het RIF ter beschikking gesteld. In bijlage 2 wordt dit op projectniveau nader 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Infrastructurele projecten (Rijnland Route, HOV-net ZHN en Noordelijke Ontsluiting 

Greenport) 

Omdat er nog nauwelijks bestedingen hebben plaatsgevonden binnen een van de drie 

infrastructurele projecten, is het ook vrijwel niet mogelijk om vast te stellen of met de 

beschikbare gelden de beoogde resultaten worden gerealiseerd. Dat geldt in ieder 

geval de drie grote infrastructurele projecten. Een belangrijk risico bij deze projecten 

is het feit dat de beleidsdoelen globaal zijn verwoord (zie bijlage 2, toetsing van elk van 

de projecten aan het normenkader) en het dus lastig is om achteraf te bepalen of 

doelen en resultaten bereikt zijn. Dat is weliswaar gebruikelijk in de planvormingsfase 

bij grote infrastructurele projecten, maar zodra ter uitwerking en uitvoering 

projectovereenkomsten gesloten worden, dan dienen in de doelen en resultaten daarin 

SMART te zijn geformuleerd. Die fase breekt nu aan bij deze projecten. 

Er is geen de sturing op de effectiviteit mogelijk. De sturing op deze projecten is in het 

algemeen vastgelegd in de bestuursovereenkomsten die zijn gesloten tussen de 

provincie en de gemeenten. Daarin zijn afspraken gemaakt over de organisatie, de 

ruimtelijke en financiële scope, etc. Sturing op effectiviteit wordt beperkt doordat de 

verantwoordelijkheid voor deze projecten niet berust bij de gemeenten zelf of bij het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland. Op basis van de financiële bijdrage vanuit 

het RIF (die slechts een deel van de totale inzet van middelen omvat) kan Holland 

Rijnland participeren in de provinciale project- en werkgroepen die zich bezighouden 
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met de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Op die manier kunnen de 

gemeenten via Holland Rijnland invloed uitoefenen op de uitvoering. Maar uiteindelijk 

ligt de eindverantwoordelijkheid elders, namelijk bij de provincie Zuid Holland. 

Uiteindelijk is het Provinciaal Bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten) 

verantwoordelijk voor de realisatie daarvan.  

 

Regionaal Project Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek 

Voor de dit project en de uitvoering door de GOM  is een beoordeling van de mate van 

realisatie van de doelstellingen eveneens lastig. Enerzijds komt dat door de globale 

aard van de doelstellingen (bijvoorbeeld ‘het door middel van actieve 

gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale 

Duin- en Bollenstreek). Deze globale formulering vormt een risico voor de beoordeling 

van effectiviteit: wanneer kan geconstateerd worden of een doel bereikt is. Een ander 

risico betreft de sturing op de effectiviteit van de GOM. De Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is een privaatrechtelijke onderneming. Zowel de 

aansturing als het toezicht op deze onderneming berusten bij aandeelhouders. De 

aandeelhouders zijn zes gemeenten binnen Holland Rijnland, namelijk Hillegom, 

Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De bijdrage die vanuit het 

RIF aan de GOM wordt verstrekt, wordt onderdeel van de algemene exploitatie van de 

GOM. Het DB heeft ermee ingestemd (in 2011) dat de RIF middelen voorlopig 

onderdeel uitmaken van de algemene exploitatie van de GOM. Voorwaarde is wel dat 

deze middelen uiteindelijk duidelijk herkenbaar ingezet gaan worden voor projecten 

die (het landschap van) de Greenport gaan versterken. Dat DB-besluit past in het AB-

besluit. Daarmee is het moeilijk om op dit moment te beoordelen in welke mate de RIF-

mddelen bijdragen aan het resultaat.  

 

Regionaal Groenprogramma 

Binnen het Regionaal Groenprogramma vinden al diverse uitgaven plaats.10 

Goedgekeurde projecten krijgen vanuit het RIF een bijdrage van maximaal 25% van de 

totale inrichtingskosten. De projecten worden onder verantwoordelijkheid van 

individuele gemeenten uitgevoerd. De bijdrage vanuit het RIF vormt een beperkt 

onderdeel van de totale projectuitgaven. Over het project wordt door de betrokken 

portefeuillehouder in de raad van diens gemeente verantwoording afgelegd. Holland 

Rijnland ontvangt een nota voor de bijdrage en overtuigt zich er van dat het door de 

gemeente gedeclareerde bedragen daadwerkelijk zijn besteed voor het bedoelde 

project.  

In bijlage 2 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gang van zaken rond de 

bestedingen binnen de Projecten van het Regionaal Groenprogramma en worden meer 

in detail uitspraken gedaan over de betekenis van de bijdrage vanuit het RIF. Op 

algemeen niveau kan worden vastgesteld dat een conclusie over de effectiviteit van de 

bijdrage vanuit het RIF aan de Projecten van het Regionaal Groenprogramma in 

algemene zin goed mogelijk is en ook gebeurt. Per project kan immers worden 

aangegeven of het project is uitgevoerd, of dit binnen de begroting was en op welke 

wijze aan de doelstellingen is bijgedragen. 

 

 

 

                                                                 
10  Voor een gedetailleerd overzicht van de gang van zaken in het Het Regionaal 

Groenprogramma wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Inhoudelijke verantwoordingsinformatie 

Op papier wordt er in de Programmarekening van Holland Rijnland, in het hoofdstuk 

over het RIF, verantwoording afgelegd over de bestede middelen. In de praktijk moet 

worden vastgesteld dat dit in essentie een ‘liquiditeitsoverzicht’ is. Het betreffende 

hoofdstuk bevat een overzicht van inkomsten en uitgaven in het RIF. Daarmee kunnen 

de door Holland Rijnland verstrekte financiële gegevens niet wordt beschouwd als 

inhoudelijke verantwoordingsinformatie.  

 

In artikel 13 van de Beheersverordening van het RIF wordt gesproken over een 

tussentijdse evaluatie van het RIF. Deze evaluatie is in 2012 uitgevoerd, maar moet 

eveneens worden beschouwd als een overzicht van ontvangen gelden en een 

prognose van verwachte uitgaven. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat 

inkomsten en uitgaven tot 2022 in verhouding zullen blijven. Dit maakt de uitgevoerde 

exercitie geen evaluatie. Er wordt immers geen verantwoording afgelegd over de 

bestedingen en de mate waarin deze bestedingen hebben bijgedragen aan de 

realisatie van de doelstellingen.  

 

Eveneens kan worden geconstateerd dat informatie over het functioneren van het RIF 

is verspreid over verschillende documenten en andere vindplaatsen. De ‘entry’ RIF die 

wordt aangeboden op de website van Holland Rijnland, bevat louter algemene 

informatie. Het vereist (van raadsleden) de nodige kennis en vaardigheden om 

relevante informatie te vinden en te begrijpen. Om te beginnen dient iemand een idee 

te hebben welke documenten als relevant kunnen gelden. Verder vereist het de nodige 

kennis van het lezen en begrijpen van financiële informatie om een goed overzicht te 

krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het doorgronden van de verdeelsleutel 

waarmee de jaarlijkse bijdrage aan het RIF door de deelnemende gemeenten wordt 

bepaald.  

Wat de toekomstige bestedingen betreft lopen de gemeenten op het eerste gezicht 

geen risico’s. De bijdragen aan alle projecten zijn vastgesteld. Dat betekent niet dat er 

geen risico’s zijn. De risico’s liggen op twee vlakken: in de planvormingsfase zou 

kunnen blijken dat op basis van wensen van provincie en gemeenten er meer middelen 

nodig zijn. Of gaandeweg de voorbereidingen en uitvoering op specifieke projecten 

zou kunnen blijken dat de uitvoeringskosten hoger zijn dan geraamd. In principe berust 

dat risico bij de uitvoerende instantie, veelal de provincie. Toch is het niet ondenkbaar 

dat, bijvoorbeeld, de provincie via het RIF aan de gemeenten zal verzoeken om een 

extra bijdrage te leveren aan de gestegen kosten. Het staat gemeenten, mocht deze 

situatie zich voordoen, vrij om dan zo’n extra bijdrage te weigeren. De gang van zaken 

rond de ‘tweede tranche’ van de Rijnlandroute laat zien dat het risico reëel is, en dat 

het bovendien voor individuele gemeenten lastig is om zich aan een extra bijdrage te 

onttrekken. Immers, afzien van een bijdrage kan tot gevolg hebben dat het project 

anders zal worden uitgevoerd dan de bedoeling was, waardoor zowel de belangen van 

direct betrokken gemeenten als het regionaal belang schade kunnen oplopen.  

 

2.4.2 Over de efficiency  

Beheerkosten 

In de onderzoeksopzet is aandacht gevraagd voor de vraag of het RIF efficiënt wordt 

beheerd. Dat roept direct de vraag op wat moet worden verstaan als het beheer van 

het RIF. In de meest beperkte zin betreft het beheer van het RIF louter het versturen 

van de nota aan de deelnemende gemeenten om hun jaarlijkse bijdrage aan het RIF ter 

beschikking te stellen, de binnenkomende bedragen te administreren, op een zo veilig 



 

  

24 

 

mogelijke wijze te beleggen en op de momenten dat daarom wordt gevraagd een 

bijdrage over te maken aan een relevant project. Verder dient er jaarlijks een overzicht 

te worden opgesteld van inkomsten en uitgaven. Deze activiteiten vormen een regulier 

onderdeel van alle financiële activiteiten die binnen Holland Rijnland plaatsvinden, 

zoals die onder meer zijn vastgelegd in het Treasury Statuut. Zij worden als zodanig 

niet apart en herkenbaar opgenomen in de administratie van de ureninspanningen van 

medewerkers van Holland Rijnland. Het financieel beheer voldoet aan de maatstaven 

van de accountant.  

 

Naast het directe financiële beheer zijn medewerkers van Holland Rijnland op 

verschillende andere wijzen betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van 

projecten. Zo participeren medewerkers en portefeuillehouders van Holland Rijnland 

in de provinciale projectgroepen die zich bezighouden met de drie infrastructurele 

projecten. In deze projectgroepen worden specifieke afspraken gemaakt over de 

uitvoering.  

Voor de projecten die vanuit het Regionaal Groenprogramma worden uitgevoerd, geldt 

dat deze onder gemeentelijke verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Dat neemt niet 

weg dat medewerkers van Holland Rijnland betrokken zijn bij de projectgroepen van 

clusters van gemeenten, daar geregeld in participeren of anders de gemeentelijk 

projectleiders ondersteunen met allerlei adviezen. Die adviezen kunnen op de inhoud 

van het project betrekking hebben maar ook op de inrichting van de financiële 

administratie en het afleggen van verantwoording over de bestedingen. Dat laatste is 

met name het geval als er in projecten ook sprake is van Europese subsidies zoals bij 

het Regionaal Groenprogramma het geval is.  

De organisatie van Holland Rijnland beschouwt deze betrokkenheid en de daarmee 

gemoeide inspanningen als onderdeel van hun kerntaak (adviseren van gemeenten en 

het behartigen van belangen van de gemeenten). Dat impliceert onder meer dat in de 

urenbesteding van medewerkers van Holland Rijnland niet expliciet wordt gemaakt of 

de geleverde inspanningen gerelateerd waren aan het RIF.  

Op basis van de urenadministratie van medewerkers van Holland Rijnland is alsnog 

een indicatie verkregen van de tijdsinvesteringen in de separate projecten. Hiervan 

wordt in bijlage 2 verslag gedaan. Aldaar blijkt dat de berekende tijdsinvestering gelijk 

staat aan tussen de 1 à 5% van de totale kosten van het desbetreffende onderdeel van 

het RIF. Deze percentages wijzen op alleszins redelijke beheerskosten. Het betreft 

uitdrukkelijk indicaties, waarbij het lastig is om een onderscheid te maken tussen 

‘reguliere’ inspanningen die verbonden zijn met de kerntaken van Holland Rijnland en 

specifiek met de RIF-projecten verbonden inspanningen.  

 

Medewerkers van Holland Rijnland brengen met betrekking tot de met het RIF-

verbonden projecten expertise in en adviseren de gemeenten. Deze 

uitvoeringsstrategie is (kosten)efficiënt. Voor de negen individuele gemeenten zou het 

immers meer tijdsinvesteringen vereisen om zich deze expertise eigen te maken of om 

zich door externe partijen te laten adviseren en vervolgens met elkaar tot een 

gezamenlijk standpunt te komen. Verder geldt dat de medewerkers en 

portefeuillehouders van Holland Rijnland in de provinciale overleggen over de grote 

infrastructurele projecten het regionaal belang direct kunnen vertegenwoordigen. 

Zonder deze constructie zou elke gemeente afzonderlijk de relevante ontwikkelingen 

moeten volgen en bewaken. Gemeenten zouden elk voor zich meer inspanningen 

moeten doen en minder invloed zouden hebben dan nu het geval is. 
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Financieringsafspraken tot 2022 

Omdat bij aanvang van het RIF de looptijd direct is vastgelegd tot 2022, is het onnodig 

geworden om gedurende deze periode de doelstellingen en bijdragen opnieuw ter 

discussie te stellen en vast te leggen. Een uitzondering is geweest toen er voor de 

Rijnlandroute aanvullende financiering nodig bleek. Ook de scopewijziging in de 

RijnGouwelijn is te beschouwen als een verandering met mogelijk financiële gevolgen. 

De besluitvorming over beide projecten maakten een nieuw, intensief bestuurlijk en 

besluitvormend traject noodzakelijk. De samenwerking in de vorm van een RIF kan 

worden vergeleken met intergemeentelijke samenwerking elders in Nederland, waarbij 

eveneens sprake is van een gezamenlijke betrokkenheid bij grote infrastructurele 

projecten. In onderstaand kader lichten wij een voorbeeld toe.  
 

Parkstad Limburg 

In Limburg werken acht gemeenten intensief samen in WGRplus-verband, onder de 

naam Parkstad-Limburg. Alle gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage aan het 

samenwerkingsverband. Voor een deel wordt dit bedrag benut om de organisatie 

Parkstad-Limburg te faciliteren. Een ander deel is beschikbaar voor 

intergemeentelijke projecten. De besteding van deze gelden wordt op voordracht van 

het Dagelijks Bestuur vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

 

In deze regio worden twee infrastructurele verbindingen aangelegd, de zogenaamde 

‘binnenring’ en de ‘buitenring’. Voor de aanleg van deze verbindingen is met de 

provincie Limburg de afspraak gemaakt dat de provincie en samenwerkingsverband 

elk de helft van de kosten dragen. Hiervoor is in november 2005 door de gemeenten 

binnen het samenwerkingsverband het Bestuursconvenant Ringwegen ondertekend. 

Het totale budget voor beide wegen werd toentertijd geraamd op € 163 miljoen. Dit is 

een taakstellend budget. Mochten de kosten stijgen, dan gaan de provincie Limburg 

en het samenwerkingsverband opnieuw aan tafel. Vastgelegd is wel dat provincie en 

het samenwerkingsverband elk de helft bijdragen. Voor het samenwerkingsverband 

geldt dat de gemeenten elk een wisselend aandeel hebben in de bijdrage. Ook het 

samenwerkingsverband levert uit eigen middelen een bijdrage. Hiervoor is een 

financieringsovereenkomst gesloten tussen de Parkstadgemeenten.  

 

In 2006 is vanuit het samenwerkingsverband Parkstad-Limburg direct het 

afgesproken bedrag overgemaakt aan de provincie. Allereerst is de binnenring 

aangelegd, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Landgraaf en Heerlen. 

Deze is inmiddels gereed en de kosten zijn binnen het geraamde budget gebleven.  

 

De geraamde kosten van de buitenring, waarvan de aanleg nog niet is gestart, zijn in 

de loop der jaren opgelopen. In 2009 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de 

provincie Limburg en Parkstad-Limburg, waarbij Parkstad-Limburg een aanvullende 

verplichting op zich genomen heeft. De rechtsgeldigheid van deze overeenkomst 

wordt door één van de gemeenten betwist. Daarnaast is er sprake van discussie over 

de inbreng van de gronden door de gemeenten. Eén van de deelnemende gemeenten 

is het van het begin af aan niet eens geweest met de tracé keuze. Dit heeft er onder 

andere toe geleid dat deze gemeente geweigerd heeft zelf het eigen aandeel in de 

weg te financieren. Om dat te compenseren wordt de bijdrage van deze gemeente 

‘voorgefinancierd’ door het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

heeft daarvoor een lening moeten afsluiten. De betrokken gemeente betaalt wel mee 

aan de rente en aflossing van deze lening. 
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De vergelijking laat met name zien dat in Parkstad-Limburg geen overeenstemming 

bestaat over de uitwerking van de gezamenlijke investeringen in de infrastructuur. Dat 

heeft tot gevolg dat daarover langdurig, meerjarig overleg plaatsvindt. Dit overleg 

vergt veel inspanningen van zowel de betrokken gemeenten als van het 

samenwerkingsverband. Ook leidt het uitblijven van de overeenkomst tot een 

financieel nadelige situatie voor alle betrokkenen. In vergelijking met Parkstad-

Limburg kan de situatie rond het RIF van Holland Rijnland als efficiënt worden 

beoordeeld. 

Alle beschreven indicaties wijzen op een positief oordeel over de efficiency van het 

RIF. Immers: 

- Het (enge) technische beheer van het RIF vereist weinig inspanningen en laat zich 

eenvoudig combineren met het reguliere financiële beheer van Holland Rijnland. 

- Medewerkers van Holland Rijnland investeren tijd en energie in de ontwikkeling, 

uitvoering, begeleiding en verantwoording van de RIF-projecten. Voor zover deze 

tijdsinvestering zich laat kwantificeren, wijst dit niet op een grote inspanning. 

Bovendien leveren deze inspanningen naar alle waarschijnlijkheid besparingen op 

voor de betrokken gemeenten. Deze besparingen zijn uit te drukken in het 

realiseren van gebundelde invloed, expertise en het voorkomen van ‘dubbel werk’. 

- Het RIF kent een vastgelegde looptijd tot 2022. Gedurende deze periode is overleg 

over de doelstellingen, werkwijze et cetera tussen de betrokken gemeenten 

overbodig geworden, mits in de doelen en middelen niets wijzigt. 

 

2.5 Tussenbalans en beantwoording van onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk is de structuur van het RIF en de inbedding van dit fonds binnen 

Holland Rijnland beschreven. Tevens zijn de reserveringen en bestedingen vanuit het 

RIF beschreven. Vervolgens is ingegaan op de effectiviteit en efficiency. Daarmee zijn 

twee van de drie centrale onderzoeksvragen en vijf van de zeven deelvragen 

geadresseerd, namelijk: 

1. Welke taken heeft Holland Rijnland ten aanzien van het RIF en op welke wijze 

zijn die vastgelegd?  

2. Welke bestedingen hebben tot nu toe plaatsgevonden en welke voorziene 

bestedingen zijn er tot en met 2022? 

3. Hoe verloopt de besluitvorming over het beleid en het beheer van het RIF?  

5. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en 

bestedingen geregeld? 

6. In welke mate is sprake van een doelmatige uitvoering van de taken door 

Holland Rijnland?  

 

In deze afsluitende paragraaf worden deze vragen expliciet beantwoord. Daarbij 

maken wij gebruik van het voor dit onderzoek ontwikkelde normenkader (zie bijlage 1). 

 

Ad 1. Taken en van Holland Rijnland ten aanzien van het RIF en wijze van vastlegging 

De totstandkoming van het RIF is vastgelegd in een Beheersverordening Regionaal 

Investeringsfonds, die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 

Het beheer van het RIF is neergelegd bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

Binnen het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vormt het RIF een vast agendapunt 

op de tweewekelijkse vergaderingen. Over belangrijke beslissingen en wijzigingen 

wordt verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur. Relevante ontwikkelingen 

worden besproken in de Portefeuillehoudersoverleggen.  
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Ad 2. Bestedingen en voorziene bestedingen 

Op dit moment vinden er vanuit het RIF enkele bestedingen plaats (bijna 5 miljoen euro 

van de ruim 56 miljoen euro die in het fonds zit). Het gaat om de jaarlijkse bijdrage aan 

Versterking Greenport Duin en Bollenstreek en de bijdrage aan in uitvoering genomen 

projecten in het Regionaal Groenprogramma. Deze bedragen zijn in bijlage 2 

gespecificeerd. Voor de drie infrastructurele projecten hebben nog geen bestedingen 

plaatsgevonden. De reserveringen tot 2022 zijn bekend en verlopen volgens afspraak.  

 

Ad 3. Besluitvorming over beleid en beheer  

Het beleid en het beheer van het RIF zijn nauwgezet en specifiek omschreven. 

Relevant voor het beleid en beheer zijn de bestuurlijke gang van zaken binnen Holland 

Rijnland in het algemeen, de Beheersverordening voor het RIF, het Treasury statuut, 

de ‘instructie controller’ en de ‘instructie accountant’. De besluitvorming verloopt 

volgens de geldende regels en afspraken. Daarbij past wel de nuancering dat na de 

instelling in 2007 het RIF als zodanig geen onderwerp van discussie en besluitvorming 

meer is geweest in het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur. Louter de noodzaak om 

tot aanvullende financiering voor de Rijnlandroute te komen resulteerde in nieuwe 

discussies. Deze discussies betroffen niet de uitgangspunten van het RIF of het 

beheer, maar de redelijkheid van een extra bijdrage en de wijze waarop de gemeenten 

de aanvullende financiering zouden verdelen.  

De gang van zaken rond de Rijnlandroute en de Rijngouwelijn / HOV-net ZHN toont aan 

dat er een risico schuilt in het gegeven dat budgetten zijn vastgesteld voordat de 

scope van projecten geheel duidelijk is. Of de bijdrage van het RIF aan het HOV, die is 

gebaseerd op de aanleg van lightrail voldoende is voor de aanleg van een aantal 

buscorridors is nog niet vastgesteld. Het is niet ondenkbaar dat ook ten aanzien van de 

Noordelijke ontsluiting een aanpassing van de bijdrage nodig is. Er schuilt hierin ook 

een zekere onevenwichtigheid omdat verlaging van de bijdrage door gemeenten 

volgens artikel 15 lid 3 na 2012 niet meer aan de orde is terwijl regels ten aanzien van 

de verhoging van de bijdrage ontbreken. Daar staat tegenover dat kostenverhogingen 

zorgvuldig worden onderbouwd en in de raden goedgekeurd, bovendien laten 

gemeenten hun invloed gelden bij tracébesluiten en inpassingsstudies die van invloed 

zijn op de begroting.  

Volgens Holland Rijnland zijn de financiële risico’s afgedekt omdat bijdragen zijn 

gemaximeerd voor de grote infrastructuurprojecten, toename investeringskosten leidt 

tot een financieel risico voor de provincie of een versoberingsopgave (zie bestuurlijke 

overeenkomsten). 

 

In een meer kwalitatieve beoordeling van het beleid en beheer van het RIF stellen wij 

vast dat het beleid en beheer voldoen aan de eisen die in het algemeen aan ‘goed 

financieel beheer’ kunnen worden gesteld. Met name de inrichting en voeding van het 

fonds zijn nauwgezet en specifiek omschreven. Het verdere beheer en de wijze van 

verantwoording hebben een meer algemeen karakter. Anders gezegd: er is veel 

aandacht besteed aan de manier waarop de deelname aan en inrichting van het RIF is 

geregeld. Eenmaal ‘voorbij de poort’ zijn louter algemene toezichts- en 

controlearrangementen van toepassing die niet projectspecifiek zijn. 

In de Beheersverordening is niets vastgelegd over de mogelijkheid dat één of meer 
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gemeenten hun bijdragen aan het RIF willen beëindigen. De Beheersverordening heeft 

een looptijd tot 2022 en is tot die tijd onherroepelijk.11  

 

De mogelijkheid bestaat dat de uitvoering van de projecten meer geld vergt dan 

momenteel wordt voorzien. Het daarmee gepaard gaande risico berust formeel bij de 

opdrachtgevende instantie of medeoverheid, die in alle gevallen niet Holland Rijnland 

is. Ook voor de projecten in het Regionaal Groenprogramma en de bijdrage aan de 

GOM geldt dat de bijdragen uit het RIF voor de looptijd zijn vastgelegd. Dit betekent 

niet dat er geen risico voor de gemeenten is. De gemeenten zijn weliswaar nooit 

verplicht om een hogere bijdrage te leveren, maar de praktijk rondom de Rijnlandroute 

bewijst dat in de planvormingsfase toch tot een besluit om meer middelen ter 

beschikking te stellen kan worden gekomen. Dat besluit vraagt een zware route door 

de gemeenteraden en het AB, maar het is daarmee niet uitgesloten dat het tot, 

weliswaar democratische gelegitimeerde, een grotere bijdrage aan het RIF komt. 

 

Ad 5. Verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en bestedingen 

Deze vraag komt nog uitgebreider in het volgende hoofdstuk aan de orde. Op basis van 

de bevindingen in dit hoofdstuk kan al worden vastgesteld dat aan de totstandkoming 

en inrichting van het RIF in de opstartfase tussen 2007 en 2010 veel aandacht is 

besteed. Na 2010 is er feitelijk op het niveau van het RIF in het algemeen geen sprake 

van verantwoording over de besluitvorming en de bestedingen aan de raden. Zo is al 

opgemerkt dat het RIF als zodanig geen thema is binnen Holland Rijnland. De 

beschikbare financiële overzichten bevatten geen inhoudelijke 

verantwoordingsinformatie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de RIF-

projecten ligt bij andere instanties dan Holland Rijnland. Holland Rijnland legt alleen 

verantwoording af over de inkomsten en uitgaven uit het RIF, maar niet over de 

resultaten die met dat geld zijn geboekt en wijze waarop deze zijn bereikt. Wel is het zo 

dat over de voortgang van individuele projecten informatie wordt verstrekt.  

 

Eveneens wordt geconstateerd dat informatie over het functioneren van het RIF is 

verspreid over verschillende documenten en andere vindplaatsen. Het vereist (van 

raadsleden) de nodige kennis en vaardigheden om relevante informatie te vinden en te 

begrijpen. Al met al kan wordt geconstateerd dat de verantwoording aan 

gemeenteraden moeilijk volgbaar en toegankelijk is.  

 

Ad 6. Doelmatige uitvoering van de taken 

Vastgesteld is dat de beschikbare informatie over de besteding van uren wijst op een 

doelmatige uitvoering. Deze komt met name tot uitdrukking in de meerwaarde die 

Holland Rijnland biedt in de ondersteuning van en de regionale vertegenwoordiging bij 

de projecten.  
 
 
 

                                                                 
11  De verordening, waaronder de looptijd, zou natuurlijk wel gewijzigd kunnen worden bij 

 beslissing door het Algemeen Bestuur.  
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3 Rol gemeenteraden 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de laatste centrale onderzoeksvraag: de 

mogelijkheden voor de gemeenteraden om ten aanzien van het Regionaal 

investeringsfonds te sturen en te controleren. Uit deze vraag zijn twee deelvragen 

afgeleid: 

1. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en 

bestedingen geregeld? 

2. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de 

reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol 

uitoefenen? 

 

In het vorige hoofdstuk is al enige relevante informatie voor de beantwoording van 

deze vragen aan de orde geweest. Daar is ingegaan op de inrichting van het bestuur 

van Holland Rijnland. De samenstelling, het functioneren en de verantwoordelijkheden 

van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn beschreven. Tevens is melding gemaakt 

van het bestaan van Portefeuillehoudersoverleggen en de wijze waarop gemeenten via 

de Portefeuillehoudersoverleggen informatie kunnen verkrijgen en invloed kunnen 

uitoefenen op de besluitvorming binnen Holland Rijnland.  

De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde informatie betreft de (formele) 

mogelijkheden die het samenwerkingsverband aan de gemeenteraden biedt om 

invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen Holland Rijnland, waaronder het 

RIF. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de vraag hoe dit in de praktijk 

plaatsvindt Ook is bekeken hoe gemeenten zelf hun bestuurlijke arrangementen 

hebben ingericht om invloed uit te oefenen.  

 

3.2 Aansturing en controle  
Van belang is om op te merken dat in dit onderzoek niet de aansturing en het 

functioneren van het samenwerkingsverband Holland Rijnland centraal staan. Het gaat 

om het Regionaal Investeringsfonds. Echter, voor een belangrijk deel maken de 

mogelijkheden die gemeenteraden hebben om informatie te verkrijgen over het RIF, 

onderdeel uit van de reguliere procedures binnen Holland Rijnland. In dat kader is het 

relevant om deze algemene arrangementen te beschrijven en te beoordelen.  

 

Over dergelijke arrangementen is in het algemeen bekend dat democratische 

aansturing en controle door gemeenteraden in de praktijk lastig en vooral ingewikkeld 

is (zie ook het besluitvormingsfiguur in hoofdstuk 2).12 Dit geldt ook de uitgangssituatie 

voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Op papier zijn de democratische 

aansturing en controle goed geregeld. Gemeenteraden en individuele raadsleden 

kunnen te allen tijde hun vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur aanspreken en 

vragen om informatie of om de belangen van de eigen gemeente in te brengen. Op 

deze wijze hebben de raden zowel in de aansturing als in de controle van de gang van 

zaken in het samenwerkingsverband een rol. In de praktijk is de situatie weerbarstiger. 

Immers, individuele raadsleden hebben weinig grip op hoe hun vertegenwoordigers in 

                                                                 
12  Deze paragraaf is gebaseerd op de publicatie van Peter Castenmiller: ‘Dunken en 

Driepunters, Intergemeentelijke samenwerking en bestuurskracht in Nederland’. In Res 

Publica 2009 (51) 3, pagina 303 - 320. 
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het Algemeen Bestuur handelen en of zij zich op een efficiënte en effectieve manier 

sterk maken voor de belangen van de gemeente. Onduidelijk is eveneens of de 

vertegenwoordigers van een gemeente in het Algemeen Bestuur in hun raad alle 

relevante informatie delen. Overigens is dit meestal geen onwil, maar zijn ook de leden 

van het Algemeen Bestuur beperkt in hun mogelijkheden. Via de 

portefeuillehoudersoverleggen kan eveneens informatie zijn weg vinden naar de 

raden, maar dit is afhankelijk van de wijze waarop de betreffende portefeuillehouder 

zijn rol invult en of er binnen de gemeente een commissie regio is ingesteld. 

Raadsleden kunnen op hun beurt via hun portefeuillehouder hun stem laten horen in de 

meningsvorming. Ook hiervoor geldt dat een goede inbreng en het overbrengen van 

relevante informatie staat of valt met de wijze waarop portefeuillehouders hieraan 

invulling geven.  

 

De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is zich, net als andere 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bewust van deze beperkingen. Deze 

organisatie investeert de nodige tijd en energie in een actieve informatieverstrekking 

aan afzonderlijke gemeenteraden en raadsleden. Bovendien zijn er veel mogelijkheden 

voor raden en raadsleden om hun mening in te brengen in de gedachtevorming rond 

intergemeentelijke onderwerpen. Zo worden er inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd, is er na verkiezingen sprake van kennismakingsbijeenkomsten en 

worden raadsleden uitgenodigd voor brainstorms. Verder verspreidt het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland veel informatie via de eigen website, via 

nieuwsbrieven en brochures. Deze informatie is weinig gestructureerd toegankelijk en 

bovendien zeer beperkt projectspecifiek. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gemeenteraden veel mogelijkheden wordt 

geboden om invloed uit te oefenen, maar dat de getrapte besluitvorming op regionaal 

niveau procesmatig ingewikkeld is. Dat is een kenmerk van een Gemeenschappelijke 

Regeling, waaronder het RIF valt, maar de informatievoorziening zou kunnen worden 

verbeterd door een betere structurering.  

 

3.3 Informatievoorziening over het RIF 
De afzonderlijke gemeenteraden hebben bij het vaststellen van de Beheersverordening 

voor het RIF in 2007 een intensieve rol gespeeld. Het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland heeft in de fase voorafgaand aan de vaststelling uitgebreid met de 

afzonderlijke gemeenten gesproken over de meerwaarde van het RIF en de RIF-

projecten voor de afzonderlijke gemeenten en voor de regio als geheel. Het voorstel 

om in te stemmen met de instelling van het RIF is in elke raad geagendeerd, zo is 

gebleken uit door ons ontvangen raadsagenda’s en notulen. In alle raden heeft 

hierover discussie plaatsgevonden. Daarbij is onder meer gerefereerd aan mogelijke 

financiële risico’s en de vraag of de doelen die met het RIF worden beoogd wel 

voldoende aansluiten bij de specifieke gemeentelijke doelen. In verschillende 

gemeenten is door de raden gevraagd om verduidelijking van onderdelen van het RIF. 

Zoeterwoude, Voorschoten en de gezamenlijke gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 

hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun zienswijzen bekend te maken. 

Zoeterwoude heeft, verwijzend naar een misverstand, voor een aanpassing van de 

financiële bijdrage gepleit. De gemeente Voorschoten heeft succesvol aangedrongen 

op het opnemen van inpassingsmaatregelen voor de Rijnlandroute (via een 

amendement in de gemeenteraad en een motie in het AB). De gemeenten in de Duin- en 
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Bollenstreek zijn ingegaan op de laatste ontwikkelingen en wensen rondom de 

Greenport en de noordelijke ontsluiting.  

Uiteindelijk zijn alle gemeente(rade)n akkoord gegaan met de oprichting van het RIF en 

hebben zij de gevraagde financiële bijdrage structureel opgenomen in hun 

meerjarenbegroting. 

 

Daarna neemt de belangstelling voor het RIF in de betrokken gemeenteraden enigszins 

af, zo blijkt uit de raadsagenda’s en notulen. Louter de veranderingen met betrekking 

tot het tracé van de Rijnlandroute en de wijzigingen die hieruit voortvloeien voor de 

financiering, leiden er toe dat een en ander in alle gemeenteraden wederom wordt 

geagendeerd. In gemeenten die direct te maken hebben met deze verbinding komt 

deze kwestie dan uitgebreid aan de orde, in de overige gemeenten minder. 

 

Een belangrijke verklaring voor het gegeven dat in de raadsagenda’s en –notulen 

relatief weinig is terug te vinden over het RIF en de daarmee verbonden projecten, is 

dat veel van de informatievoorziening en meningsvorming plaatsvindt in 

raadscommissies. Voor 2010 gebeurde dat in het merendeel van de gemeenten in de 

verschillende ‘vakcommissies’, zoals ‘verkeer en vervoer’, ‘ruimte’ of ‘natuur en 

milieu’. In de betrokken gemeenten neemt rond de verkiezingen van 2010 het besef toe 

dat de gang van zaken binnen de regio van groot belang zijn voor de afzonderlijke 

gemeenten. Dit leidt er toe dat in verschillende gemeenten een aparte commissie 

‘regionale zaken’ is ingesteld. Zoals al vermeld is hiervan in zeven van de negen13 

gemeenten sprake. 14 De reden voor de instelling van een dergelijke commissie heeft 

vaak te maken met de onvrede over het soms ‘in een vloek en een zucht’ afdoen van 

regionale zaken in vakcommissies.  

 

De werkwijze van deze regiocommissies verschilt tussen de gemeenten. In het 

algemeen worden bijeenkomsten van deze commissie geagendeerd voorafgaand aan 

relevante bijeenkomsten in Holland Rijnland. In sommige gemeenten vinden 

bijeenkomsten van de regiocommissie steeds enkele weken voorafgaand aan de 

regionale portefeuillehoudersoverleggen plaats, in andere gemeenten voorafgaand 

aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. In een enkele 

gemeente komt deze commissie zowel bijeen in de voorbereiding op het 

portefeuillehoudersoverleg als op de vergadering van het Algemeen Bestuur. In de 

regiocommissie ligt dan de agenda van het portefeuillehoudersoverleg of het 

Algemeen Bestuur voor. In veel gemeenten is elk agendapunt door de ambtenaren van 

de gemeente voorzien van een annotatie. In de commissie worden meningen en 

opvattingen geïnventariseerd en afgesproken welke de lokale portefeuillehouder of 

vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur zal inbrengen. In een volgende 

vergadering van de regiocommissie wordt dan op basis van het verslag van het 

regionale portefeuillehoudersoverleg of van het Algemeen Bestuur toegelicht wat er 

met de inbreng vanuit de gemeente is gebeurd. Het gegeven dat de agenda van de 

regiocommissie de agenda van ofwel het portefeuillehoudersoverleg of van het 

Algemeen Bestuur volgt, leidt er toe dat zelden andere regionale relevante 

onderwerpen aan de orde worden gesteld. Verschillende griffiers merken in deze 

context op dat de commissie wat ‘assertiever’ zou kunnen opereren.  

                                                                 
13  Van drie van de twaalf gemeenten behoorde de rekenkamercommissie niet tot de 

samenwerkende rekenkamercommissies die opdracht hebben gegeven voor dit onderzoek. 

Van deze gemeenten zijn geen gegevens opgevraagd. 
14  In enkele gemeenten was er al voor 2010 sprake van een ‘commissie regiozaken’.  
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Hierboven is de gang van zaken met betrekking tot alle regionale onderwerpen (binnen 

de regio Holland Rijnland) weergegeven. In het vorige hoofdstuk is reeds 

geconstateerd dat het RIF geen zelfstandig onderwerp is op de agenda’s van het 

portefeuillehoudersoverleg of het Algemeen Bestuur. Dat impliceert dat in de lokale 

regio- of vakcommissie zelden specifieke aandacht wordt besteed aan het RIF. Wel is 

het zo dat ontwikkelingen in de RIF-projecten met grote regelmaat worden 

geagendeerd. In dat geval komen zij vanzelfsprekend ook in de regio- of 

vakcommissies van de gemeenteraden aan de orde.  

 

Een bijzondere uitzondering op de beperkte aandacht voor het RIF binnen 

gemeenteraden vormt de besluitvorming over de zogenaamde ‘tweede tranche’ voor 

de Rijnlandroute. Hierboven zijn al kort de ontwikkelingen rond de (oorspronkelijke) 

RijnGouweLijn beschreven. De gang van zaken, die uitgebreider is beschreven in 

bijlage 2, leidde tot ingrijpende aanpassingen van de oorspronkelijke plannen. Deze 

brengen kosten met zich mee en maakt tevens een verlenging van de looptijd van het 

RIF relevant. Dit betekende dat de bijdragen aan het RIF en de verlenging van de 

looptijd opnieuw geagendeerd moesten worden in de raden van alle deelnemende 

gemeenten. Dit heeft ook in alle betrokken gemeenten plaatsgevonden. Uiteindelijk 

hebben alle raden, soms na intensieve discussies, hiermee ingestemd.  

 

3.4 Nadere verkenning van de informatievoorziening en 
beïnvloedingsmogelijkheden 

De communicatie- en informatievoorziening vanuit Holland Rijnland over het RIF 

vormde het centrale onderwerp van een discussiebijeenkomst met leden van het 

Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Gedurende die bijeenkomst is eveneens 

ingegaan op de rol van raadsleden en de leden van het Algemeen Bestuur. Die rol 

betreft zowel de wijze waarop zij ‘namens hun gemeente’ invulling geven aan het 

lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als de invulling die zij geven aan hun rol als 

‘vertegenwoordiger van dit Algemeen Bestuur’ in hun gemeente.  

 

Tijdens deze discussiebijeenkomst is door de deelnemers bevestigd dat zowel de 

institutionalisering van de intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland als de 

inrichting van het RIF onderwerp zijn geweest van intensieve discussies in de raden 

van de betrokken gemeenten. Nadien is het functioneren van het RIF toch vooral 

beschouwd als een ‘uitvoeringskwestie’. Voortgang en eventuele tussenresultaten 

worden zowel in het AB als in de raden van de betrokken gemeenten geagendeerd, 

maar veelal ‘ter kennisneming’ aangenomen. Er bestaat groot vertrouwen in de 

professionaliteit van de organisatie van Holland Rijnland, zodat intensieve aandacht 

niet nodig wordt geacht. Louter als er sprake is van essentiële afwijkingen van de 

oorspronkelijke afspraken, zoals in het geval van de Rijnlandroute, moet dit leiden tot 

hernieuwde discussies in de raden.  

 

Er is algehele consensus dat leden van het Algemeen Bestuur in ieder geval hun eigen 

gemeente vertegenwoordigen binnen het samenwerkingsverband. Of leden van het 

Algemeen Bestuur zich ook als vertegenwoordiger van Holland Rijnland beschouwen 

en als dusdanig gedragen in hun raad, hangt sterk af van de lokale cultuur. De 

deelnemers aan de discussie wijzen er op dat in verschillende gemeenten 

ontwikkelingen rond het RIF ter sprake komen in een commissie ‘regionale zaken’, 

waarin de leden van het Algemeen Bestuur toelichting kunnen geven op de 
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ontwikkelingen binnen Holland Rijnland. Specifieke onderwerpen, zoals met name de 

voorbereiding op portefeuillehoudersoverleggen binnen Holland Rijnland, vindt veelal 

plaats in de regiocommissie of een vakcommissie. In een dergelijke setting is het veelal 

de betrokken wethouder die een toelichting geeft bij de punten die in het 

portefeuillehoudersoverleg aan de orde zijn.  

 

De deelnemers aan de discussie geven aan zich over het algemeen goed geïnformeerd 

te voelen door Holland Rijnland. Alle relevante informatie wordt naar hun idee aan hen 

(of aan de gemeenteraden) toegezonden, of is terug te vinden op de website van 

Holland Rijnland. Met betrekking tot de specifieke positie van het RIF zijn tijdens de 

bijeenkomst enkele kritische kanttekeningen gemaakt over de vindbaarheid van de 

informatie op de website.  

 

Tijdens de discussiebijeenkomst was er sprake van consensus over de beoordeling 

van het RIF. Deze werd beoordeeld als een goed instrument. Onder meer werd aan het 

RIF gerefereerd als ‘het cement van de samenwerking’. Er is veel vertrouwen dat het 

instrument wordt ingezet op de manier waarop het bedoeld en afgesproken is.  

 

3.5 Tussenbalans en beantwoording onderzoeksvragen 
De informatie in dit hoofdstuk heeft als doel de volgende twee onderzoeksvragen te 

kunnen beantwoorden.  

1. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en 

bestedingen geregeld? 

2. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de 

reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol 

uitoefenen? 

 

In antwoord op de eerste vraag is gebleken dat het samenwerkingsverband Holland 

Rijnland op verschillende manieren informatie verstrekt aan gemeenteraden. Dat 

betreft de website van Holland Rijnland, nota’s en andere publicaties, 

voortgangsverslagen, inloopbijeenkomsten of presentaties. Verder wordt via de 

agenda van het Algemeen Bestuur en van de portefeuillehoudersoverleggen veel 

informatie aan gemeenteraden ter beschikking gesteld. Raadsleden kunnen zo 

beschikken over alle relevante informatie over besluitvorming en bestedingen.  

 

Op de tweede vraag is antwoord: beperkt. Er past namelijk de nodige nuancering bij de 

positieve beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. In het vorige hoofdstuk is 

betoogd dat weliswaar veel informatie beschikbaar is over de inrichting van het RIF, 

maar dat relevante documenten om de dagelijkse gang van te zaken te beoordelen, 

verspreid zijn over verschillende bronnen en vindplaatsen. Vaak is, in ieder geval voor 

personen zonder veel financiële expertise, niet duidelijk welke documenten (eveneens) 

relevant zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen het RIF. De jaarrekening 

van het RIF bevat louter een overzicht van inkomsten en bestedingen. De jaarrekening 

geeft geen inzicht in de mate waarin beoogde doelen worden gerealiseerd. Al met al 

kan worden vastgesteld dat er veel informatie beschikbaar is, maar dat zeer de vraag 

is of al die informatie als ‘verantwoordingsinformatie’ kan gelden.  

 

Deze nuances hebben direct consequenties voor de beantwoording van de vraag of de 

raden van de deelnemende gemeenten hun sturende en controlerende rol kunnen 

uitoefenen. Immers, in essentie is sturing door individuele gemeenten niet mogelijk 
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omdat na vaststelling van de Beheersverordening verdere sturing tot 2022 niet aan de 

orde is. Formeel kan wel via Holland Rijnland invloed worden uitgeoefend. Sturing op 

projecten is evenmin formeel mogelijk, omdat de eindverantwoordelijkheid voor deze 

projecten bij andere instanties berust. Individuele gemeenteraden kunnen slechts 

getrapt, via hun portefeuillehouder of het lid van het Algemeen Bestuurpogingen doen 

om enige invloed uit te oefenen op specifieke projecten.  

Wat de controle betreft is in het vorige hoofdstuk al betoogd dat er feitelijk geen 

relevante controle-informatie beschikbaar is. Omdat de infrastructurele projecten nog 

niet in uitvoering zijn genomen, geven de financiële overzichten van deze projecten 

louter inzicht in de reserveringen. Of deze reserveringen zullen bijdragen aan het 

beoogde resultaat is niet te zeggen. Bij de GOM maakt de bijdrage vanuit het RIF deel 

uit van de totale exploitatie, waarover louter aan de aandeelhouders verantwoording 

wordt afgelegd. Bij de groenprojecten worden de uitgevoerde projecten beoordeeld op 

het niveau van de gemeente die de projectleiding heeft verzorgd.  

Gezien deze omstandigheden kunnen de raden hun controlerende rol met betrekking 

tot het RIF als geheel niet uitoefenen. 
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Bijlage 1: Bevindingen m.b.t. de projecten 
van het RIF 

Bijlage 1.1 Inleiding 
In deze bijlage worden relevante informatie en bevindingen met betrekking tot de RIF-

projecten gepresenteerd. Deze bijlage wordt afgesloten met een toetsing van de 

bevindingen aan het normenkader. 

Voorafgaand aan de bevindingen met betrekking tot de RIF-projecten presenteren wij 

een overzicht van welke gemeenten uit de regio Holland Rijnland direct te maken 

hebben met de projecten.  
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maatschappij 

Regionaal 

Groenprogramm

a 

Leiden 

Katwijk 

Oegstgeest 

Voorschoten 

Zoetermeer 

 

Alphen aan den 

Rijn 

Leiden 

Katwijk 

Leiderdorp 

Oegstgeest  

Rijnwoude 

Zoeterwoude 

+ bredere scope 

buiten HR 

Hillegom 

Katwijk 

Lisse 

Noordwijk 

Noordwijkerhout 

Oegstgeest 

Teylingen 

Hillegom, 

Katwijk 

Lisse 

Noordwijk 

Noordwijkerhout  

Teylingen 

Alle bij het RIF 

betrokken 

gemeenten. 

 

Bijlage 1.2. Rijnlandroute 
Algemeen 

De Rijnlandroute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en 

de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van belang voor de regio Holland Rijnland, 

met name rondom Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute is bedoeld om de economische 

potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen 

ontsluiten. 

De provincie heeft een inpassingsplan (de provinciale variant van een 

bestemmingsplan) opgesteld om de realisatie van de Rijnlandroute mogelijk te maken. 

Het voorontwerp inpassingsplan is op 3 juli 2012 door Gedeputeerde Staten 

vrijgegeven voor inspraak. Met het inpassingsplan wordt beoogd de Rijnlandroute 

planologisch mogelijk te maken. Voor het deel van de Rijnlandroute dat samenvalt met 

de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen. 

 

Bestedingen 

Er zijn tot en met juli 2013 geen bestedingen gedaan in het kader van dit project. Wel is 

er een aanvullende financiering gevraagd van gemeenten. In de 

Financieringsovereenkomst RijnlandRoute (instemming door het Algemeen Bestuur op 

23 september 2013, ondertekening van deze overeenkomst dient nog plaats te vinden) 

is opgenomen dat de Leidse en Katwijkse bijdrage van 25 miljoen euro voldaan zal 

worden wanneer de provincie een definitieve gunningsbeslissing heeft genomen over 
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het resp. Leidse en Katwijkse deel van het tracé (op zijn vroegst op 1 april 2015). De 

resterende 12,5 miljoen van de 2de tranche zal uiterlijk in 2022 worden overgemaakt. 

 

Besluitvorming 

Bij de besluitvorming over het RIF in 2007 is de motie Tjalma-Den Oudsten/ Staatsen 

aangenomen met daarin een aantal randvoorwaarden voor de bijdrage vanuit het RIF, 

waaraan voldaan dient te worden bij besluitvorming over de Rijnlandroute.  

 

Op 24 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een brief naar 

Gedeputeerde van Zuid-Holland gestuurd, met een dekkingsvoorstel voor een van de 

varianten van de Rijnlandroute. Op 15 september 2010 heeft in regionaal verband een 

collegewerkconferentie plaatsgevonden over de Rijlandroute, de financiering en de te 

volgen gedragslijn, alsmede over de RijnGouwelijn-West en de Noordelijke Ontsluiting 

Greenport. Tijdens deze conferentie heeft het Dagelijks Bestuur de contouren van een 

voorstel geformuleerd. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is op 22 september 2010 

tijdens een raadsledenbijeenkomst gepresenteerd. 

 

Op 30 november 2010 is aan het Algemeen Bestuur voorgesteld in te stemmen met het 

toevoegen van € 37,5 miljoen aan het RIF ten behoeve van de Rijnlandroute, te 

verdelen via een bepaalde systematiek. Onderdeel van het voorstel is het tekenen van 

een bestuursovereenkomst tussen de 12 betrokken gemeenten, in plaats van het direct 

aanpassen van het RIF. Met deze stap is het commitment van de twaalf 

ondertekenende gemeenten benadrukt. Dit voorstel is aan alle gemeenteraden 

voorgelegd. De gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem hebben aanvullende 

voorwaarden gesteld aan hun instemming met het voorstel voor een aanvullende 

bijdrage vanuit de gemeenten.  

 

Op 14 december 2011 is aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om in te stemmen met 

het voornemen om het Programmaplan voor de Rijnlandroute pas vast te stellen na 

besluitvorming door de provincie over het voorkeurstracé voor de Rijnlandroute, 

gepland voor medio 2012. Op 12 juni 2012 is het AB voorgesteld in te stemmen met het 

voorkeurstracé Rijnlandroute, naar aanleiding van besluitvorming hierover door 

Gedeputeerde Staten. Dit tracé past binnen de door het Algemeen Bestuur op 30 

november 2010 gestelde kaders voor een tracé. Gesteld wordt dat bij de huidige 

tracékeuze er lijkt te worden voldaan aan een groot aantal voorwaarden met 

betrekking tot de inpassing en functie van het tracé. Dat dient nog verder te worden 

onderzocht door de gestelde voorwaarden en het uiteindelijke tracé nauwgezet te 

vergelijken.  

 

Voorgesteld wordt om voor dit tracé de gereserveerde RIF-middelen van € 37,5 miljoen 

(1e tranche RIF) voor de Rijnlandroute beschikbaar te stellen. Ook wordt voorgesteld 

om door het Dagelijks Bestuur verdere besluitvorming over een additionele bijdrage 

aan het RIF van € 37,5 miljoen (2de tranche RIF) voor te laten bereiden in de raden en 

het Algemeen Bestuur.  

 

Verantwoording & informatievoorziening 

De provincie Zuid-Holland is projectleider voor de Rijnlandroute. Verantwoording over 

de voortgang vindt binnen Provinciale Staten plaats. Holland Rijnland verleent formeel 

louter een financiële bijdrage aan dit project. In besloten projectoverleggen verstrekt 

de provincie ook voortgangs- en verantwoordingsinformatie aan Holland Rijnland. 
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Hoewel deze informatie, vanwege het besloten en vertrouwelijke karakter van de 

projectoverleggen, niet rechtstreeks aan het Algemeen Bestuur ter kennisname kan 

worden gebracht, wordt in de Portefeuillehoudersoverleggen wel geregeld de 

voortgang en de verantwoording besproken. Via hun portefeuillehouder kunnen 

raadsleden informeren of de uitwerking en uitvoering van dit project voldoet aan de 

vooraf gestelde randvoorwaarden.  

 

Efficiency 

Volgens de interne urenverantwoording van Holland Rijnland was de Rijnlandroute in 

2012 het project waar de meeste tijd en geld aan is besteed. In 2012 ging het om ruim  

€ 60.000,-. Tot en met 2012 heeft er geen betaling uit het Regionaal investeringsfonds 

plaatsgevonden. Om toch een uitspraak te doen over efficiency gaan wij er van uit dat 

gemiddeld per jaar (over 14 jaar tot en met 2024) ongeveer € 5.300.000 uit het RIF aan 

de Rijnlandroute wordt besteed. In 2012 zou men kunnen stellen dat de overhead 1,1% 

was. Daarbij dient te worden aangetekend dat 2012 een uitzonderlijk jaar was waarin 

de Tweede Tranche aan gemeenten is voorgelegd. De behandeling daarvan vereiste 

de nodige inzet vanuit de organisatie van Holland Rijnland. In de komende jaren, als het 

project wordt uitgevoerd, is aannemelijk dat door de medewerkers van Holland 

Rijnland minder tijd aan het project zal worden besteed. In de uitvoeringsfase ligt de 

verantwoordelijkheid immers bij de provincie.  

 

Bijlage 1.3. Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid-Holland 
Noord (voorheen RijnGouwelijn) 
Algemeen 

De oorspronkelijke doelstelling van dit RIF-project was het realiseren van een 

lightrailverbinding tussen Leiden en Katwijk (RijnGouwelijn-West). Het is een project 

van de provincie Zuid-Holland, waarbij aan de gemeenten een financiële bijdrage werd 

gevraagd. In de oorspronkelijke bestuursovereenkomst is de projectscope beschreven 

en zijn afspraken over eigendom, voorbereiding, realisatie, exploitatie, beheer, 

onderhoud, financiën en bevoegdheden en organisatie gemaakt. Met het aantreden 

van een nieuw College van B&W in Leiden in 2010 is de scope van het project onder 

druk komen te staan. Dit omdat het College de lightrailverbinding niet door de 

binnenstad wilde laten lopen. Deze ontwikkeling heeft onder meer tot discussie en 

vragen bij andere gemeenten geleid. Bij het aantreden van een nieuw College van 

Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland is besloten om de RijnGouwelijn niet meer te 

realiseren. In overleg met de gemeenten in Holland Rijnland is de provincie tot een 

andere scope van het project gekomen. Niet meer het instrument (lightrailverbinding) 

staat centraal, maar het doel (een hoogwaardige OV-verbinding). In 2013 heeft dat 

geleid tot een ontbinding van de oorspronkelijke bestuursovereenkomst en het 

afsluiten van een nieuwe bestuursovereenkomst.  

 

Bestedingen 

Voor de RijnGouwelijn zijn de middelen overgemaakt naar de provincie Zuid-Holland. 

Op 14 april 2010 is een bedrag van 7,5 miljoen euro overgemaakt naar de provincie. Op 

28 maart 2011 is de tweede tranche van 2.488.600 euro overgemaakt. De middelen zijn 

door de provincie nog niet besteed. In de bestuursovereenkomst van februari 2010 

was voorzien dat jaarlijks vanuit het fonds (na de eerste storting van 7,5 miljoen) een 

bijdrage van 2.488.600 euro zou worden overgemaakt naar de provincie, oplopend tot 

37,5 miljoen euro. Omdat de provincie een hogere bijdrage had verwacht van de 

gemeenten, is afgesproken dat het bedrag van 7,5 miljoen direct werd overgemaakt 
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zodat de provincie daarop rente kon krijgen. Het mes sneed daarmee aan twee kanten: 

een lagere en gespreide bijdrage door de gemeenten en renteopbrengsten voor de 

provincie.  

De betalingen aan de provincie zijn in 2012 gestopt nadat duidelijk werd dat de 

RijnGouwelijn in de oorspronkelijke vorm (lightrailverbinding) niet meer door zou gaan 

na een besluit daarover door de provincie. Uiteindelijk is het idee van een breed OV-

netwerk ingebracht en verder uitgewerkt. In afwachting van de besluitvorming 

daarover is de overdracht van geld uit het RIF aan de provincie stopgezet. 

 

In de bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord die op 27 maart 2013 is 

vastgesteld, is geregeld dat de reeds gedane betalingen onder de vorige, inmiddels 

ingetrokken bestuursovereenkomst, worden verrekend. Dat betekent dat de bijna tien 

miljoen euro die reeds is betaald in mindering wordt gebracht op de in de 

overeenkomst afgesproken 37,4 miljoen. Jaarlijks wordt 2.488.600 euro betaald aan de 

provincie. 

 

Besluitvorming 

De besluitvorming over dit project kent een lange geschiedenis en vanaf 2011 is de 

scope van het project gaan schuiven en veranderen. Uiteindelijk is de provincie 

gekomen met een alternatief plan (HOV-net Zuid-Holland Noord), waarmee het 

Algemeen Bestuur in juni 2012 op hoofdlijnen heeft ingestemd. In maart 2013 is de 

oude bestuursovereenkomst ingetrokken en vervangen door een nieuwe. 

 

De aanleg van een lightrailverbinding is losgelaten. Nu heeft het project tot doel om te 

komen tot een hoogwaardig OV-netwerk. Concreet betekent dit dat het doortrekken 

van de lightrail naar Katwijk is komen te vervallen en dat in plaats daarvan meerdere 

buscorridors worden gerealiseerd. 

 

Uit de documentenstudie en interviews met de betrokken portefeuillehouders en leden 

van het Dagelijks Bestuur blijkt dat bij de direct bij dit project betrokken gemeenten op 

initiatief van de Colleges een uitgebreide consultatie van de raad heeft 

plaatsgevonden. Belangrijk discussiepunt hierbij was de vraag of de uitwerking van het 

project voldoet aan de voorwaarden zoals die bij aanvang zijn opgesteld. De 

raadsleden van grondgemeenten willen graag kennisnemen van de voortgang en de 

standpunten van de gemeenteraden van de andere grondgemeenten. 

 

In het Algemeen Bestuur van 17 februari 2010 is besloten de bestuursovereenkomst 

RijnGouwelijn te beschouwen als een programma conform artikel 8 van de 

beheersverordening RIF en tevens als projectovereenkomst conform artikel 9. In de 

bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over: 

a. De projectscope: inhoud van het project en spelregels gedurende het proces 

(bijvoorbeeld dat wijzigingen in de projectscope op specifiek verzoek van een van 

de partijen de eventuele meerkosten hiervan ook draagt) 

b. Eigendom en voorbereiding van het Project 

c. Verplichtingen over voorbereiding en realisatiefase 

d. Exploitatie, beheer en onderhoud 

e. Financiën 

f. Bevoegdheden en organisatie 

g. Ontbinding, voortdurende verplichtingen, geschillenregeling, inwerkingtreding, 

geheimhouding 
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In juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van de 

conceptwijziging van de RijnGouwelijn naar een HOV-net Zuid-Holland Noord. 

Opdracht werd gegeven aan het Dagelijks Bestuur om te komen met een voorstel voor 

de ontbinding van de oude bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West en een nieuwe 

bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord.  

 
In de bestuursovereenkomst van 2010 zijn ook afspraken gemaakt over het beheer van 

de RijnGouwelijn. Daarin wordt gesteld dat met elke (grond)gemeente 

beheersovereenkomsten worden opgesteld. In de bestuursovereenkomst van 2013 zijn 

daarover geen expliciete passages aangetroffen. 

Verantwoording en informatievoorziening 

Over de bestedingen wordt in de jaarrekening en begroting van Holland Rijnland 

verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur. Raadsleden kunnen deze 

documenten via de website van Holland Rijnland raadplegen.  

Uit de documentenstudie en de interviews met de portefeuillehouders en DB-leden 

blijkt dat de route van de besluitvorming over RGL /HOV-net ZHN getrapt plaatsvindt. 

Er zijn verschillende momenten waarop de raden hun invloed kunnen laten gelden. 

Voor het project RGL / HOV-net ZHN is een stuurgroep ingesteld met 

portefeuillehouders van de grondgemeenten. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt 

opgemerkt dat de portefeuillehouders soms duidelijke opdrachten hebben 

meegekregen vanuit hun raad. De stuurgroep wordt voorbereid in het 

Portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland (Verkeer en Vervoer). Dan wordt 

nagedacht over een gezamenlijke strategie in de stuurgroep en mogelijke 

noodzakelijke besluiten die moeten worden genomen door het AB en eventueel de 

gemeenteraden. 

 

Efficiency 

De beheerskosten van het RIF komen voor rekening van Holland Rijnland. Deze worden 

niet ten laste gebracht aan het RIF. Wel worden door de betrokken ambtenaren van 

Holland Rijnland uren geschreven op dit project. Uit gegevens van Holland Rijnland 

blijkt dat in 2012 voor € 38.417 aan uren is besteed voor dit RIF-project. Op een totale 

bijdrage van € 37,5 miljoen euro tot en met 2022 blijkt dat in een looptijd van 15 jaar 

ongeveer € 575.000 euro aan beheerskosten door Holland Rijnland wordt uitgegeven. 

Dat is ongeveer 1,5 procent van het totale budget. 

 
Bijlage 1.4. Noordelijke Ontsluiting Greenport 
Algemeen 

In 2002 hebben de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland de 

bereikbaarheidsproblematiek in de noordelijke Bollenstreek onderkend. Met name 

betrof het de verbinding tussen de N206 en de A4/A44. Om een oplossing te vinden 

voor dit knelpunt is het project Noordelijke Ontsluiting Greenport benoemd. 

Doelstelling van de Noordelijke ontsluiting Greenport is het verbeteren van de 

doorstroom van het wegennet tussen de noordelijke bollengemeenten (Hillegom, Lisse, 

Noordwijkerhout, Teylingen) en Amsterdam/ Schiphol, voor woon-werkverkeer, 

vrachtwagens en toeristisch verkeer. Het resultaat dient de gebiedskwaliteit, de 

economie en de leefbaarheid in de dorpskernen te versterken. 

 

Bestedingen 
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Voor de noordelijke verbinding is er nog geen sprake van bestedingen. De totale 

kosten van de Noordelijke corridor bedragen tenminste 17,4 miljoen euro en maximaal 

22,4 miljoen euro. De noordelijke ontsluiting betreft de aansluitingen op de A44, 

inclusief een mogelijke nieuwe verbinding tussen de N206 en de A44 ten noorden van 

Rijnsburg. Dit is feitelijk één van vier infrastructurele projecten onder de noemer 

‘Ontsluiting Greenport’. Voor dat gehele programma wordt binnen het RIF een bedrag 

37,5 miljoen euro opgebouwd. Welk deel daarvan voor de noordelijke corridor is 

bestemd, is niet bekend. 

 

Besluitvorming 

Er zijn vier infrastructurele projecten die gezamenlijk vallen onder de noemer 

Ontsluiting Greenport’. De noordelijke corridor is er daar één van. De provincie Zuid-

Holland is projectleider. Doordat de gemeenten binnen Holland Rijnland als één 

gesprekspartner optreden en bovendien medefinancierder zijn, leggen ze in de relatie 

met de provincie het nodige gewicht in de schaal. Ook kunnen ze de rol van katalysator 

vervullen.  

Door hun samenwerking zorgen ze voor draagvlak en commitment en weten ze het 

regionale belang goed te vertegenwoordigen. 

 

Verantwoording en informatievoorziening 

Voorstellen voor het Algemeen Bestuur worden ter kennisname gebracht aan de 

betrokken gemeenteraden. Deze beslissen hoe ze die behandelen. Dat geldt ook voor 

de jaarstukken van het RIF. Voor de noordelijke corridor is er tot februari 2013 geen 

sprake geweest van bestedingen. 

 

Efficiency 

Er hebben tot en met 2012 geen bestedingen plaatsgevonden uit het RIF. Volgens de 

urenverantwoording van Holland Rijnland zijn in 2012 nauwelijks tot geen uren aan dit 

project besteed door medewerkers van Holland Rijnland. 

 
Bijlage 1.5. Regionaal Project Versterking Duin- en Bollenstreek 
Algemeen 

Voor de uitvoering van het Regionaal Project Versterking Greenport Duin- en 

Bollenstreek heeft het AB de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij  

(GOM) aangewezen en het DB een uitvoeringsovereenkomst RIF afgesloten met de 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De GOM dat functioneert als het regionaal 

ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in 

maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De missie van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling 

tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. Het 

beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 

Bollenstreek die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld. De Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is een private onderneming (besloten vennootschap) op 

publieke basis. De zes greenportgemeenten zijn aandeelhouder. De Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden 

geïnvesteerd in herstructureringsmaatregelen. Een onafhankelijke Raad van 

Commissarissen ziet toe op het bestuur van de onderneming. 
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Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werkt uitsluitend op basis van financieel 

onderbouwde meerjarenprogramma’s. Deze worden vastgesteld door de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. 

Publieke en private verantwoordelijkheden zijn strikt gescheiden. De overheid 

(gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, waaronder het 

vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 

(ISG), bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van bepaalde ruimtelijke 

ontwikkelingen. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is niet meer en niet minder 

dan een uitvoerend grondbedrijf. Zij heeft met Holland Rijnland een overeenkomst 

gesloten in het kader van het Regionaal Investeringsfonds. 

 

Bestedingen 

De GOM is gestart in 2010. Het RIF was op dat moment al 3 jaar gevuld. GOM ontving 

op 8 juli 2010 € 1.999.998 uit het RIF. Daarna heeft de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij ieder jaar in maart of april € 666.666 ontvangen. In totaal 

heeft GOM dus tot en met 2013 bijna 4 miljoen euro uit het RIF ontvangen. Deze 

dotaties gaan door tot en met 2022 wanneer in totaal 10 miljoen euro zal zijn 

overgemaakt aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. 

 

Feitelijk zijn er geen milestones/go no-go besluiten. Het project is gestart en zal 

doorlopen tot 2022. RIF gelden worden samen met middelen uit het Fonds 

Economische Structuurversterking (FES) gebruikt om de onrendabele top van 

ontwikkelingsprojecten, de zogenoemde landschappelijke inpassing te financieren. In 

principe moeten alle projecten winst opleveren. Er is feitelijk geen procedure die 

gevolgd moet worden als projecten niet of gedeeltelijk doorgang vinden. 

 

Naast het RIF en subsidies kent de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij de volgende 

inkomsten: 

 Verkoop woningbouw titels (400 van gemiddeld € 150.000 per kavel) 

 Bollengrondcompensatiefonds 

 Grondexploitatie 

 

Verwacht wordt dat in totaal voor 200 miljoen euro aan herontwikkeling zal 

plaatsvinden. Hiervan zijn tot nu toe 70 miljoen euro zeker en voor totaal 115 miljoen 

vrij zeker. Als projecten niet tot ontwikkeling komen dan worden geen uitgaven gedaan 

en komen geen inkomsten binnen. De balans is altijd 0. 

De middelen uit het RIF kunnen op dit moment niet worden teruggeleid naar bepaalde 

projecten. Iedere toerekening zou arbitrair zijn. De middelen worden besteed aan de 

opstart van projecten en de onrendabele top. De middelen uit het RIF zullen uiteindelijk 

wel teruggeleid kunnen worden naar bepaalde projecten, volgens medewerkers van 

Holland Rijnland. Het DB heeft ook heel nadrukkelijk aangegeven dat de RIF bijdrage 

juist niet in de overhead terecht moet komen. 

 

Besluitvorming 

Rond Versterking Greenport Duin en Bollenstreek heeft de volgende besluitvorming 

plaatsgevonden 

 Algemeen Bestuur 28 maart 2007: Intentieovereenkomst RIF Holland Rijnland.  

 Algemeen Bestuur 17 februari 2010: Besluit wijzigingen in de RIF verordening,  

 Algemeen Bestuur 17 februari 2010: Verstrekking financiële middelen RIF aan de 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
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wordt aangewezen als een rechtspersoon, die gemeenten hebben opgericht met 

het oog op de uitvoering van het Regionaal Project ‘versterking Greenport Duin- en 

Bollenstreek, conform artikel 3 lid 2 Beheersverordening RIF. Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport (ISG) en Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duin- 

en Bollenstreek (SOK) worden samen Regionaal Project “Versterking van de 

Greenport Duin- en Bollenstreek”. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd het 

Meerjarenprogramma Greenport Ontwikkelingsmaatschappij goed te keuren. Het 

Dagelijks Bestuur wordt opgedragen een bijdrageovereenkomst op te stellen 

onder de volgende voorwaarden: 

o Het Meerjarenprogramma wordt vastgesteld door aandeelhouders. 

o De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verricht alleen werkzaamheden ten 

behoeven van de zes aangesloten gemeenten. 

o De bij gemeenten geldende regelgeving (subsidies en uitbesteding) wordt in 

acht genomen. 

o De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij legt jaarlijks het 

Meerjarenprogramma en het jaarverslag over de besteding ter toetsing voor aan 

het Dagelijks Bestuur. 

o Het Dagelijks Bestuur overlegt het Meerjarenprogramma en het jaarverslag met 

het Algemeen Bestuur. 

 Algemeen Bestuur 19 februari 2012: Evaluatie RIF.  

Het besluit over de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij vormt een 

belangrijk ijkmoment waarop de afzonderlijke raden nadrukkelijk hun controlerende 

rol hebben kunnen uitoefenen. Het Algemeen Bestuur heeft geen bemoeienis gehad 

met de oprichting van de GOM. Dit was een zaak van de zes gemeenten. Het AB is wel 

betrokken geweest in de voorfase.  

 

Verantwoording en informatievoorziening 

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kent de volgende waarborgen: 

a. Governance bestuur 

b. Raad van Commissarissen 

c. Aandeelhouders vergadering (deelnemende gemeenten) 

d. het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. 

 

De relatie met het AB is als volgt: 

 De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij legt jaarlijks het Meerjarenprogramma 

en het jaarverslag over de besteding ter toetsing voor aan Dagelijks Bestuur.  

 Het Dagelijks Bestuur overlegt het Meerjarenprogramma en jaarverslag met het 

Algemeen Bestuur. De verantwoording is vrij summier, zoals te zien in het 

Jaarverslag 2011: 
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Uit het financieel jaarverslag: “De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werkt met 

één geïntegreerde meerjarenbegroting waarin alle activiteiten, projecten en fondsen 

zijn ondergebracht. Ook alle organisatiekosten die Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij vanaf de start heeft gemaakt, worden hierin gedekt. Het 

verslagjaar 2011 is afgesloten met een nihil financieel resultaat. Dit is in 

overeenstemming met de doelstellingen van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij.” 

 

De jaarrekening en het meerjarenprogramma worden vanwege de vertrouwelijkheid 

van de informatie niet aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aangeboden. 

Wel ontvangt het Algemeen Bestuur het jaarverslag van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij. 

 

De (door de accountant volledig goedgekeurde) jaarrekening en het (door 

aandeelhouders van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij vastgestelde) 

meerjarenprogramma van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij worden elk jaar 

ter bespreking aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Het 

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft tot taak te bewaken dat de (gerealiseerde 

en geplande) investeringen gunstig zijn gedaan en passen binnen de gestelde 

(beleids)kaders. Met het accorderen van de jaarstukken geeft het Dagelijks Bestuur 

van Holland Rijnland indirect ook meteen het jaarlijkse deel van € 10 miljoen vrij, dus € 

666.666,66. Als het Dagelijks Bestuur niet akkoord zou gaan met de jaarstukken, wordt 

het jaarlijkse deel in principe niet vrijgegeven.  

 

Volgens de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verloopt de bespreking van de 

jaarstukken altijd constructief. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn de spreekbuis 

voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en stellen vragen zoals: 

 Wat gebeurt er feitelijk aan modernisering (“Is er al een spa de grond ingegaan”)? 

 Wat doe je met de bijdrage van het RIF? 

Wat kunnen andere gemeenten leren van de manier waarop de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij werkt?  

 

Naast het afleggen van verantwoording, beschouwt de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij het jaarlijkse gesprek met het Dagelijks Bestuur ook als 

een moment om de betrokken gemeenten nog eens te laten begrijpen waar de 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij allemaal mee bezig is en wat de opbrengsten 

zijn. Breed draagvlak voor en vertrouwen in de inzet van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is immers van groot belang voor het kunnen (blijven) 

werken aan de herstructurering en modernisering van de Duin- en Bollenstreek. 

Kritische noten vanuit de betrokken gemeenteraden, maar ook vanuit 

brancheorganisaties en ondernemers in de regio zullen er altijd zijn. Deze kritiek is 

veelal terug te voeren naar de politieke kleur van een fractie of coalitie, of naar het 

financieel belang van de individuele ondernemers binnen de regio. Zij vragen zich af of 

de investeringen wel echt nodig zijn en wat de investeringen daadwerkelijk opleveren.  

 

Efficiency 

De middelen uit het RIF worden in een geïntegreerde begroting gebracht. De 

overheadkosten van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zijn jaarlijks ongeveer € 

600.000 waarvan circa € 300.000 weer zijn toe te schrijven aan projecten. 
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Over een periode van 12 jaar gaat het om circa € 3.600.000 aan overheadkosten. De 

totale investeringen in die periode zijn minimaal 70 miljoen en maximaal 200 miljoen. 

De beheerskosten liggen dus, op de hele periode tussen 2% en 5%. Er zijn volgens de 

directeur geen vergelijkbare fondsen in Nederland.  

 

Bijlage 1.6. Regionaal Groenprogramma 
Algemeen 

Bij de inrichting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is geconstateerd dat 

de verstedelijking de kwaliteit van het landschap, bestaande uit kustgebied, 

bollenteelt, diverse landgoederen en het veenweide en plassengebied onder druk zet. 

Om de unieke en waardevolle kenmerken van de regio te behouden, is een deel van de 

gelden in het Regionaal Investeringsfonds bedoeld voor bijdragen aan groenprojecten. 

In tegenstelling tot de grote, infrastructurele projecten die onderdeel vormen van het 

RIF, gaat het hier om een verzameling van betrekkelijk kleine projecten. Door middel 

van het Regionaal Groenprogramma vindt in feite een herverdeling van gelden plaats 

tussen gemeenten, waarbij de stedelijke gemeenten bijdragen aan investeringen in de 

randgemeenten. Hierdoor kunnen ook inwoners van stedelijke gebieden in de nabije 

omgeving gebruikmaken van groenvoorzieningen.  

In afwijking van de eerder beschreven projecten valt op dat met de financiering van de 

projecten een concrete, regionale doelstelling is omschreven, namelijk ‘het behoud 

van unieke en waardevolle natuurwaarden in het gebied’. Hoe de ‘unieke en 

waardevolle natuurwaarden’ kunnen worden geoperationaliseerd en hoe vervolgens 

kan worden getoetst of de projecten daar een bijdrage aan leveren, is overigens door 

Holland Rijnland niet verder uitgewerkt. Aannemelijk is dat dit een belangrijk aspect 

zal vormen van de aangekondigde evaluatie van het fonds in 2015.  

 

De projecten die in aanmerking komen om gefinancierd te worden uit het Regionaal 

Groenprogramma zijn in vijf gebiedsprogramma’s verdeeld. Deze zijn: 

 Cluster Duin- en Bollenstreek: de kustzone en het bollengebied ten noorden van de 

stedelijke agglomeratie; 

 Cluster Veenweide en Plassen: het veenweide-, plassen- en droogmakerijengebied 

in het noordoosten van de regio; 

 Cluster Aaneengesloten stedelijke agglomeratie: het stedelijk gebied van Katwijk 

tot en met Zoeterwoude-Rijndijk; 

 Cluster Duin Horst Weide: de kustzone, de horsten en het veenweide gebied tussen 

Den Haag en Leiden tot aan de Vliet; 

 Cluster Land van Wijk en Wouden: het groene gebied vanaf de Vliet het Groene 

Hart in.15 

 

De mogelijke projecten zijn verdeeld over drie lijsten. Deze zijn: 

 Projectenlijst A: projecten die worden beoordeeld voor opname in de 

uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (eerste tranche) en 2012-2016 (tweede 

tranche); 

 Projectenlijst B: projecten die worden beoordeeld voor opname in een 

uitvoeringsovereenkomst vanaf 2014. Van deze projecten is op dit moment nog 

onvoldoende informatie beschikbaar om ze te toetsen aan de doelstellingen en 

criteria van het Groenprogramma; 

                                                                 
15  Deze laatste twee worden geregeld ook als één gezamenlijk programma genoemd.  



 

Bijlage 1: Bevindingen m.b.t. de projecten van het RIF  

45 

 

 Projectenlijst C: overige groenprojecten, die in eerste instantie niet in aanmerking 

komen voor opname in een uitvoeringsovereenkomst. Op deze lijst staan projecten 

die niet bijdragen aan de regionale doelstellingen van het groenprogramma 

(bijvoorbeeld, geen inrichting, maar informatievoorziening), projecten gekoppeld 

aan en als (wettelijke) compensatie voor woningbouw of infrastructuur en lopende 

projecten waarvoor financiering al is geregeld, zoals projecten uit de 

Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener of de Ecologische Hoofdstructuur. 

Deze projecten worden in het programma genoemd om een zo volledig mogelijk 

beeld te geven van de groene plannen in de regio. 

De projectenlijst en informatie in het Regionaal Groenprogramma zijn indicatief.  

 

Omdat het Regionaal Groenprogramma een wezenlijk ander karakter heeft dan de 

infrastructurele projecten, is bij aanvang van het onderzoek besloten om voor dit 

onderdeel enkele extra activiteiten te ontwikkelen. Van een aantal concrete projecten 

is nadere informatie verzameld over de doelstellingen, de uitvoering (binnen gestelde 

tijd en budget) en de resultaten.  

 

Bestedingen 

Gedurende de looptijd van het RIF wordt in totaal een bedrag van € 20 miljoen 

gereserveerd voor de projecten van het Regionaal Groenprogramma. Aan elk project 

wordt vanuit het RIF 25% van de totale kosten bijgedragen. Daarmee is het verder aan 

de projectleider (i.c. betrokken gemeente) om het resterende deel te verzamelen. Dit 

kan zijn door bijdragen door de gemeente zelf, vanuit de provincie of het Rijk, 

Europese gelden, bijdragen van diverse organisaties en bijdragen van particulieren.  

 

Voor 38 projecten is inmiddels een uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen 

Holland Rijnland en clusters van gemeenten. Hiermee is € 7.330.095 gereserveerd 

voor de uitvoering van deze projecten. Dit staat los van projectenlijst A. Hiervan is op 

dit moment (10 oktober 2013) € 2.886.966 overgemaakt aan de gemeenten voor de 

uitvoering van projecten. Uit de overzichten van Holland Rijnland blijkt dat niet alle 

voorgenomen projecten daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.  

Vanuit het RIF is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Regionaal 

Groenprogramma. Wanneer een individueel project niet doorgaat, is het hiervoor 

gereserveerde geld nog steeds beschikbaar voor de uitvoering van het Regionaal 

Groenprogramma, maar nu voor een ander project. Wanneer na de looptijd van het 

Regionaal Groenprogramma niet het gehele beschikbare budget is besteed, kan het 

Algemeen Bestuur besluiten tot restitutie aan de deelnemende gemeenten. 

 

Besluitvorming 

Het Regionaal Groenprogramma is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 

Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur is gemandateerd voor de uitvoering. De 

algemene beheersovereenkomst voor het Groenprogramma is vastgesteld in het 

Algemeen Bestuur van Holland Rijnland (17 februari 2010). In vergaderingen in 2010, 

2011 en 2012 zijn de projecten voor de periode 2010 – 2014 vastgesteld. In december 

2012 zijn de bestedingen voor de Tweede Tranche (2014-2016) vastgesteld. De 

gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn hier via diverse vergaderingen van 

het portefeuillehoudersoverleg Ruimte in het voorjaar van 2013 over geïnformeerd. 
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Verantwoording  

Aangezien het projectleiderschap van de afzonderlijke projecten berust bij individuele 

gemeenten, zijn deze projectleiders primair verantwoording over voortgang en 

resultaten verschuldigd aan hun gemeenteraad. Het is niet bekend in hoeverre over 

deze projecten structureel aan de betrokken raden daadwerkelijk verantwoording 

wordt afgelegd. Overigens laat zich dit voor een belangrijk deel verklaren door het feit 

dat menig project nog in uitvoering is. In het kader van dit rekenkameronderzoek is 

contact geweest met enkele gemeentelijke projectleiders die aangeven dat een interne 

evaluatie en het uitbrengen van een verslag aan de gemeenteraad onderdeel vormen 

van de gebruikelijke procedures in hun gemeente.  

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland stelt met enige regelmaat een 

informatienota op. Deze nota bevat een overzicht van de eerdere besluiten, de 

projecten en de daarmee gemoeide gelden. Deze nota wordt besproken in het 

Portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland. De portefeuillehouder kan er voor 

kiezen de nota toe te zenden aan de raad die desgewenst de nota kan agenderen.  

 

In 2015 is een evaluatie van de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma op het 

niveau van Holland Rijnland voorzien. 

 

Informatie op projectenniveau  

Gezien het bijzondere karakter van de Projecten van het Regionaal Groenprogramma 

in het RIF, is afgesproken om ten behoeve van ons rekenkameronderzoek van een klein 

aantal projecten extra informatie te verkrijgen. Deze informatie heeft betrekking op het 

versterken van het inzicht in de uitvoering van deze projecten. Bovendien is één van de 

onderzoeksvragen gericht op het Regionaal Groenprogramma. Dit betreft 

onderzoeksvraag 4: Hoe is de cofinanciering van het Regionaal Groenprogramma 

vormgegeven en wat zijn de effecten van dat beleid? De informatie in dit onderdeel 

wordt tevens benut om deze vraag te beantwoorden.  

 

Op de projectenlijst A. bevinden zich ongeveer 30 projecten, zoals gezegd over vijf 

gebiedsprogramma’s, De laatste twee gebiedsprogramma’s worden geregeld in 

samenhang beschouwd. In elk gebiedsprogramma zijn tenminste twee – lopende of 

afgesloten – projecten op toevalsbasis geselecteerd. Vervolgens heeft een kort 

telefonisch interview plaatsgevonden met de betrokken gemeentelijk projectleider. 

Sommige van deze projectleiders zijn eveneens verantwoordelijk voor andere 

projecten van het Regionaal Groenprogramma, waardoor ook andere projecten ter 

sprake zijn gekomen.  

 

Bij de volgende projecten is meer informatie verkregen:  

 

Cluster Duin Horst Weide Wijk en Wouden 

Projectnaam Totaal 

Budget 

Bijdrage RIF Verantwoordelijke 

gemeente 

Recreatief Transferium 

Zoeterwoude 

€ 1.892.414 € 473.103 Zoeterwoude 

Ecologische, bloemrijke en 

recreatieve verbindingen langs 

het Barrepad 

€ 39.000 € 9.750 Zoeterwoude 
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Cluster Veenweide en plassengebied 

Projectnaam Totaal 

Budget 

Bijdrage RIF Verantwoordelijke 

gemeente 

Boterhuispolder fase 1 € 2.290.893 € 284.87216  

2010-2014  

Leiderdorp 

Eendekooi Warmond € 145.000 € 36.300 Teylingen 

 

Cluster Duin- en Bollenstreek 

Projectnaam Totaal 

Budget 

Bijdrage RIF Verantwoordelijke 

gemeente 

Ecologische verbinding 

Elsbroekpolder – Elsbroekpark 

€ 400.000 € 100.000 Hillegom 

Natuur- en recreatiegebied 

Vosse- en Weerlanerpolder 

€ 951.067  

 

€ 237.767 Hillegom 

 

Cluster Stedelijke agglomeratie 

Projectnaam Totaal 

Budget 

Bijdrage RIF Verantwoordelijke 

gemeente 

Stad-Landverbindingen Leiden 

Noord, Oost en West (drie 

projecten) 

€ 5.219.522 € 1.305.000 Leiden 

 

Het gaat hier om lopende of onlangs afgesloten projecten. Voor een enkel project geldt 

dat deze zich nog in de ontwerpfase bevindt. 

 

Voor één van de projecten bleek tijdens de voorbereiding dat een aantal 

uitgangspunten en verwachtingen in de praktijk anders waren dan bij het ontwerpen 

was verondersteld. Om die reden is het project niet in uitvoering genomen. Het bedrag 

dat de gemeente zelf had gereserveerd voor de uitvoering van dit project is 

doorgeschoven naar een ander groenfondsproject. Dit project kent enkele 

doelstellingen die sterk verwant waren aan het voorgenomen project, terwijl de 

projecten plaatsvonden in hetzelfde gebied. De gemeente in kwestie heeft Holland 

Rijnland voorgesteld om de bijdrage vanuit het RIF voor het oorspronkelijke project in 

te zetten bij het andere project. Het DB besluit over de uitvoering, het AB heeft het DB 

dit opgedragen bij het vaststellen van het Regionaal Groenprogramma. Wanneer een 

project niet doorgaat, kan een gemeente een project intrekken. Nieuwe projecten kan 

het cluster opnemen in het volgende verzoek om cofinanciering. Nadat getoetst is of 

een verzoek om cofinanciering voldoet aan de criteria van het Regionaal 

Groenprogramma, wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Het Dagelijks 

Bestuur stelt deze vast. 

 

Over het algemeen verlopen deze projecten volgens planning. Aangezien sommige 

projecten ingrepen in het landschap noodzakelijk maken, kan het gebeuren dat (met 

name) onteigeningsprocedures of aanpassingen van het bestemmingsplan langer 

duren dan gehoopt. Vertragingen blijven beperkt  

 

                                                                 
16  Omdat voor dit project relatief veel subsidie is verkregen van andere overheden, 

bedraagt de bijdrage vanuit het RIF minder dan de gebruikelijke 25% van de totale 

projectkosten. 
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De 25% bijdrage vanuit het RIF wordt van essentieel belang geacht om met het project 

aan de slag te gaan. Menigeen stelt dat zonder die bijdrage het project niet zou zijn 

gestart. Het gegeven dat er al één cofinancierder is, maakt het voor gemeenteraden 

(en andere partijen, zoals met name de provincie) makkelijker om eveneens geld ter 

beschikking te stellen.  

 

De uitvoering gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf, waarbij de 

eigen gemeentelijke werkwijzen bij de uitvoering van projecten wordt gevolgd. Over 

het algemeen houden de gemeentelijk projectleiders hun counterparts bij het RIF goed 

op de hoogte van de voortgang en resultaten. In eerste instantie zijn de gemeentelijk 

projectleiders verantwoording schuldig aan hun portefeuillehouder en uiteindelijk aan 

de raad. Het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland 

Rijnland wordt geïnformeerd over de voortgang. Eindverslagen worden zowel aan de 

raad als aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland aangeboden. 

 

In het geval dat er aan het einde van een project nog budget beschikbaar is, wordt dit 

naar rato teruggegeven aan de instanties die hebben bijgedragen.  

 

Op verzoek van B&A heeft Holland Rijnland inzicht gegeven in de overhead uitgaven 

ten behoeve van de Groenprojecten. Deze bedroegen in 2012 ongeveer € 35.000. In 

datzelfde jaar waren de investeringen uit het Regionaal Groenprogramma € 1.300.000. 

De beheerskosten bedragen daarmee circa 2,7% van de totale investeringen. 

 

Samenvatting Regionaal Groenprogramma 

Het Regionaal Groenprogramma bestaat uit een verzameling van grotere en kleinere 

projecten die verdeeld zijn over vijf gebieden die specifieke en waardevolle 

landschappelijke waarden voor het gebied kennen. Met de investeringen vanuit het 

Regionaal Groenprogramma kunnen deze waarden, ondanks de druk van de 

verstedelijking, in stand worden gehouden. Dat maakt het onder meer voor inwoners 

van stedelijke gebieden mogelijk om ook te genieten van deze waarden in de nabije 

omgeving. Of en in welke mate de projecten bijdragen aan deze doelstellingen kan niet 

uit de thans verkregen informatie worden afgeleid. Het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland heeft hier vooralsnog geen aandacht aan besteed.  

 

Voor de periode tot 2016 zijn door het Algemeen Bestuur de verschillende projecten 

benoemd. Tot nu is er een bedrag van meer dan € 7 miljoen voor de projecten ter 

beschikking gesteld, terwijl het fonds in totaal aan het einde van de looptijd van het RIF 

een bedrag van 20 miljoen zal hebben bevat. De ter beschikking gestelde bedragen 

hebben steeds betrekking op 25% van de totale kosten van het project in kwestie. De 

overige 75% wordt verkregen van bijdragen door gemeenten, provincie, rijk, Europa, 

diverse organisaties en particulieren. De gemeente waar een project wordt uitgevoerd 

geeft ook invulling aan het projectleiderschap. De rol van de het RIF is daarmee primair 

die van medefinancier van een project. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is 

door het Algemeen Bestuur gemandateerd om invulling te geven aan deze rol. 

Gemeenten worden geregeld door middel van projectenoverzichten geïnformeerd over 

de voortgang. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten berust bij 

betrokken gemeenten, die daar in hun eigen gemeente verslag over uitbrengen en 

verantwoording over afleggen. Op basis van een korte steekproef van lopende of 

recent uitgevoerde projecten wordt duidelijk dat de bijdrage vanuit het RIF ene 

belangrijke stimulans vormt voor de voorgenomen projecten. Voor zover bekend 
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worden projecten binnen de gestelde tijd en geraamde budget afgerond. Sommige 

projecten zijn nog in uitvoering. Voor andere geldt dat bijdragen door andere 

financierders (met name Europa) om een andere verantwoordingssystematiek vragen. 

Daardoor is niet altijd duidelijk welk deel van het budget afkomstig is van het RIF en of 

dit doelmatig en conform afspraken is besteed.  

 

Duidelijk is dat: 

 Aan de projecten een duidelijke besluitvorming ten grondslag ligt; 

 Er een planning is van bestedingen; 

 De bestedingen gedocumenteerd zijn, echter de actuele stand van zaken met 

betrekking tot de bestedingen is op het niveau van Holland Rijnland niet te 

achterhalen. 

 Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en de betrokken gemeenteraden 

worden geïnformeerd over de voortgang en de resultaten. 

 Gedurende de uitvoering van een specifiek project de voortgang, het bereiken van 

eventuele milestones en mogelijke afwijkingen en vertragingen niet structureel 

worden teruggekoppeld aan het bestuur van Holland Rijnland. Dit komt omdat de 

uitvoering van het project de verantwoordelijkheid is van de uitvoerende 

gemeente. Informeel berichten projectleiders hun ambtelijke collega’s van Holland 

Rijnland wel over de voortgang.  

 

Met betrekking tot onderzoeksvraag 4 resulteert dit in het volgende antwoord: 

4. Hoe is de cofinanciering van het Regionaal Groenprogramma vormgegeven en wat 

zijn de effecten van dat beleid? Voor het Groenprogramma is een Regionaal 

Programma opgesteld, waarna uitvoeringsovereenkomsten met een gemeente of 

clusters van zijn opgesteld. Hierin zijn te ondernemen projecten gespecificeerd. 

Deze documenten zijn betrokken in en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 

Holland Rijnland. In deze documenten zijn doelstellingen en investeringen van de 

projecten benoemd. Doelstellingen zijn geformuleerd op het niveau van de 

gemeente (of gemeenten) waar het project plaatsvindt. De clusters van gemeenten 

hebben ter uitwerking van het Regionaal Groenprogramma en ter voorbereiding 

van de uitvoeringsovereenkomsten ieder een eigen Gebiedsprogramma Regionaal 

Groenprogramma voor hun cluster opgesteld en vast laten stellen in de raden van 

de gemeenten binnen het cluster. 

Of de projecten bijdragen aan de algemene doelstellingen van de regio Holland 

Rijnland (‘behoud natuurwaarden’) is op basis van de beschikbare informatie 

echter niet vast te stellen. 
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Bijlage 2 Normenkader 
Het volgende normenkader is in dit onderzoek toegepast. 

 

Onderzoeksvraag Norm 

Feitenonderzoek 

1. Welke taken heeft Holland Rijnland 

ten aanzien van het RIF en op welke 

wijze zijn die vastgelegd? 

 Voldoen aan algemene wettelijke 

regelgeving en voorschriften 

 Inning van gelden 

 Beheer van gelden 

 Investeringen in projecten 

 Sturing op projecten 

(projectcontracten) 

 Controle op investeringen 

 Meting van beoogde doelstellingen 

a. Aan het beheer van het 

investeringsfonds ligt een stelsel van 

regels, voorschriften en procedures ten 

grondslag dat in lijn is met de geldende 

regels voor financiële controle en 

verantwoording. Deze regels zijn 

vastgesteld door het algemeen bestuur 

van het samenwerkingsverband. 

b. De geldende regels, voorschriften en 

procedures worden conform dit stelsel 

in de praktijk toegepast. 

3. Welke bestedingen hebben 

plaatsgevonden en zullen komende 

tijd plaats vinden? 

 Bestedingen tot medio februari 2013 

 Voorziene bestedingen tot en met 

2022 

 Milestones/go – no go besluiten tot 

en met 2022  

 

a. De bestedingen tot en met februari 

2013 zijn gedocumenteerd en 

inzichtelijk 

b. Er bestaat een planning van 

bestedingen tot en met 2022 en deze is 

inzichtelijk 

c. Ten aanzien van elk project zijn 

milestones en go-no go besluiten 

gepland 

d. Het is duidelijk welke middelen terug 

naar gemeenten kunnen vloeien als een 

project niet wordt uitgevoerd (no go 

besluit) 

Beleidsevaluatie 

4. Hoe verloopt de besluitvorming over 

beleid en beheer van het RIF? 

 Besluiten over beleid  

 Besluiten over beheer 

 Wijze waarop raden hebben kunnen 

meepraten over besluiten / controle 

op besluiten 

 

a. De relevante beleidsdoelen, alsook de 

bijbehorende te bereiken resultaten en 

prestaties, zijn SMART geformuleerd.  

b. Voor de betrokken ambtenaren en 

bestuurders is helder welke concrete 

resultaten en prestaties van hun 

worden verwacht.  

c. Het Dagelijks Bestuur van het 

samenwerkingsverband legt conform 

de geldende afspraken verantwoording 

af over de ontwikkelde activiteiten 

(prestaties) en gerealiseerde 

resultaten.  

d. Het Dagelijks Bestuur maakt 

aantoonbaar dat er verband is tussen 

de activiteiten, resultaten en de 

beoogde beleidsdoelen 

 

e. Het Dagelijks Bestuur van het 
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Onderzoeksvraag Norm 

samenwerkingsverband evalueert de 

werking van de verstrekte subsidies en 

het onderliggende beleid. Aan de 

evaluatie worden leerpunten verbonden 

die concreet worden geïmplementeerd. 

5. Hoe is de cofinanciering van de 

projecten in het Regionaal 

Groenprogramma vormgegeven en 

wat zijn de effecten van dat beleid? 

 De doelstellingen van beleid 

 De voorwaarden die aan de 

cofinanciering zijn verbonden 

 De werking van de cofinanciering in 

de praktijk 

 De effecten van de cofinanciering 

a. De doelstellingen van de cofinanciering 

zijn voldoende omschreven 

b. Er heeft een analyse van mogelijke 

uitvoeringsstrategieën plaatsgevonden 

c. De uitvoering vindt plaats volgens de 

overeengekomen strategie 

d. Het beleid leidt tot de gewenste 

effecten 

6. Hoe is de verantwoording aan de 

gemeenteraden over de 

besluitvorming en bestedingen 

geregeld? 

 De wijze waarop besluiten aan de 

gemeenteraden zijn verantwoord 

(kanalen en regelmaat) 

 De wijze waarop bestedingen aan de 

gemeenteraden zijn verantwoord 

(kanalen en regelmaat)  

a. De raden hebben inzicht in de risico’s 

van de verplichtingen die in het kader 

van het RIF worden aangegaan en de 

raden hebben procedures tot hun 

beschikking om de risico’s te beperken 

indien nodig. 

7. In welke mate is sprake van een 

doelmatige uitvoering van de taken? 

 Opbouw beheerskosten 

 Beheerskosten in verhouding tot de 

investeringen 

 Beheerskosten in verhouding tot 

investeringen bij vergelijkbare 

fondsen 

a. De beheerskosten zijn door Holland 

Rijnland inzichtelijk gemaakt 

b. De beheerskosten staan in redelijke 

verhouding tot de investeringen 

c. De beheerskosten zijn als percentage 

van de investeringen vergelijkbaar met 

die van investeringsfondsen in andere 

gemeenschappelijke regelingen 

(Benchmark) 

Informatievoorziening 

8. Kunnen de raden van de 

deelnemende gemeenten met de 

reguliere informatie de sturende en 

controlerende rol uitoefenen? 

 

 

a. De gemeenteraden hebben een 

duidelijk beeld van hun huidige en 

gewenste rol in het beheer van het 

investeringsfonds.  

b. De gemeenteraden zijn tevreden over 

de rol die zij hebben in het beheer van 

het RIF. 
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Bijlage 2.1 Toetsing van de projecten aan het normenkader  
In onderstaande tabellen wordt de verkregen informatie over de projecten getoetst 

aan het normenkader. Toetsing aan het eerste stelsel van normen blijft achterwege. De 

reden om deze twee eerste normen niet te specificeren naar elk project is dat alle 

projecten op deze norm op dezelfde, algemene wijze, beoordeeld kunnen worden. In 

hoofdstuk 2 is betoogd dat het stelsel van regels, voorschriften en procedures ten 

aanzien van het RIF voldoende in lijn zijn met de geldende regels, en vastgelegd zijn in 

de Beheersverordening van het RIF. Deze afspraken worden ook in de praktijk 

toegepast.  

 

Evenmin wordt over de toetsing aan het vierde stelsel van normen in deze bijlage 

gerapporteerd. Deze normen hebben alleen betrekking op het Regionaal 

Groenprogramma en zijn als zodanig al hierboven ter sprake gekomen. 

 

Ook over de normen die betrekking hebben op de positie van de gemeenteraden bevat 

deze bijlage geen informatie. Deze zijn in hoofdstuk 3 al aan de orde geweest en komen 

eveneens aan de orde in bijlage 3. Dit betreft de normen onder categorie 5 en 7.  
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Norm Rijnlandroute HOV Noordelijke 
ontsluiting 

Regionaal Project 
Versterking Duin- en 
Bollenstreek 

Regionaal 
Groenprogramma 

2a De bestedingen 
tot en met 
februari 2013 
zijn 
gedocumenteer
d en inzichtelijk 

Er hebben zich nog 
geen bestedingen 
voorgedaan.  

Er hebben zich nog 
geen bestedingen 
voorgedaan.  

Er hebben zich nog 
geen bestedingen 
voorgedaan.  

Neen, bestedingen uit het 
RIF zijn integraal 
onderdeel van de totale 
begroting van de GOM. 

Ja, de bestedingen zijn 
gedocumenteerd en 
inzichtelijk. 
 

2b Er bestaat een 
planning van 
bestedingen tot 
en met 2022 en 
deze is 
inzichtelijk 

 

Er bestaat een 
inzichtelijke 
planning 

Er bestaat een 
inzichtelijke planning 

Er bestaat een 
inzichtelijke planning 

Ja, er bestaat een 
planning met zekere 
investeringen vanuit het 
RIF van in totaal 10 miljoen 
euro tot 2022.  

Er bestaat een 
planning tot 2016, 
deze is inzichtelijk 

2c Ten aanzien van 
elk project zijn 
milestones en 
go-no go 
besluiten 
gepland 

 

Voor het project 
zijn geen 
specifieke 
milestones 
geformuleerd 

Voor het project zijn 
geen specifieke 
milestones 
geformuleerd 

Voor het project zijn 
geen specifieke 
milestones 
geformuleerd 
 

Elk project is een 
milestone, de 
aandeelhoudende 
gemeenten beslissen 
daarover. Maar niet 
binnen het verband 
Holland Rijnland 

milestones en go – no 
go besluiten zijn de 
verantwoordelijkheid 
van de gemeenten 

2d Het is duidelijk 
welke middelen 
terug naar 
gemeenten 
kunnen vloeien 
als een project 
niet wordt 
uitgevoerd (no 
go besluit) 

Het is duidelijk dat 
alle middelen terug 
naar de gemeenten 
gaan als het 
project niet wordt 
uitgevoerd 

Het is duidelijk dat 
alle middelen terug 
naar de gemeenten 
gaan als het project 
niet wordt uitgevoerd 

Het is duidelijk dat 
alle middelen terug 
naar de gemeenten 
gaan als het project 
niet wordt uitgevoerd 

Nee, een no go besluit is 
onder normale 
omstandigheden niet meer 
mogelijk. Er zijn reeds 
voor 70 miljoen 
investeringsverplichtingen 
aangegaan. In essentie 
betekent dit overigens dat 
duidelijk is dat er geen 
middelen zullen 
terugvloeien. 

Eventueel niet bestede 
gelden per project 
vloeien terug in het 
fonds, en gaan niet 
terug naar de 
gemeenten 
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Norm Rijnlandroute HOV Noordelijke 
ontsluiting 

Regionaal Project  
Versterking Duin- en 
Bollenstreek 

Regionaal 
Groenprogramma 

3a De relevante 
beleidsdoelen, alsook 
de bijbehorende te 
bereiken resultaten en 
prestaties, zijn SMART 
geformuleerd.  

 
 

De beleidsdoelen 
zijn nog globaal. Dat 
is inherent aan een 
omvangrijk 
infrastructureel 
project als deze dat 
zich feitelijk nog in 
de 
planvormingsfase 
bevindt.  

De beleidsdoelen 
zijn nog globaal. Dat 
is inherent aan een 
omvangrijk 
infrastructureel 
project als deze dat 
zich feitelijk nog in 
de 
planvormingsfase 
bevindt.  

Nee, de 
beleidsdoelen zijn 
vooral globaal 
opgeschreven; ‘het 
verbeteren van de 
doorstroom van het 
wegennet tussen de 
noordelijke 
bollengemeenten‘. 

Nee, de doelstellingen 
zijn voornamelijk globaal: 
‘het door middel van 
actieve 
gebieds(her)ontwikkeling 
tot stand brengen van 
een economisch en 
ruimtelijk vitale Duin- en 
Bollenstreek’.  
 

De beleidsdoelen 
van het project als 
geheel zijn globaal. 
De doelen van de 
afzonderlijke 
projecten zijn 
SMART. 
 
 
 

3b Voor de betrokken 
ambtenaren en 
bestuurders is helder 
welke concrete 
resultaten en 
prestaties van hun 
worden verwacht.  

n.v.t., het project 
bevindt zich nog in 
de 
planvormingsfase 

n.v.t., het project 
bevindt zich nog in 
de 
planvormingsfase 

n.v.t., het project 
bevindt zich nog in 
de 
planvormingsfase 

Ja, in de uitvoering is 
helder welke resultaten 
en prestaties worden 
verwacht. Prestaties 
worden gemeten in 
aantal hectaren 
herontwikkelde grond, 
 

Nee, de projecten 
zijn weliswaar voor 
de lokale betrokken 
ambtenaren en 
bestuurders helder, 
maar de vraag is of 
dit ook op het 
niveau van Holland 
Rijnland is. 

3c Het Dagelijks Bestuur 
van het 
samenwerkingsverban
d legt conform de 
geldende afspraken 
verantwoording af 
over de ontwikkelde 
activiteiten 
(prestaties) en 
gerealiseerde 
resultaten.  

 
 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

Verantwoording wordt in 
eerste instantie afgelegd 
door de directeur van de 
GOM aan de aandeel-
houders en de Raad van 
Commissarissen. Het DB 
van Holland Rijnland legt 
globaal verantwoording 
af aan de 
gemeenteraden, 

In het jaarverslag en 
de jaarrekening 
wordt 
verantwoording 
afgelegd over de 
ontwikkelde 
activiteiten en de 
realisatie. 
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Norm Rijnlandroute HOV Noordelijke 
ontsluiting 

Regionaal Project  
Versterking Duin- en 
Bollenstreek 

Regionaal 
Groenprogramma 

 

3d Het Dagelijks Bestuur 
maakt aantoonbaar dat 
er verband is tussen 
de activiteiten, 
resultaten en de 
beoogde 
beleidsdoelen 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

n.v.t. er vinden nog 
geen activiteiten 
plaats 

n.v.t., er is geen relatie 
te leggen tussen de 
ingezette rif-middelen en 
de door het GOM 
bereikte resultaten 

nee 

3e Het Dagelijks Bestuur 
van het 
samenwerkingsverban
d evalueert de werking 
van de verstrekte 
subsidies en het 
onderliggende beleid. 
Aan de evaluatie 
worden leerpunten 
verbonden die 
concreet worden 
geïmplementeerd 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Afgeronde 
projecten worden 
gemeentelijk niveau 
geëvalueerd. Voor 
het Regionaal 
Groenprogramma is 
door Holland 
Rijnland een 
evaluatie in 2015 
voorzien 
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Norm Rijnlandroute HOV Noordelijke 
ontsluiting 

Regionaal Project 
Versterking Duin- en 
Bollenstreek 

Regionaal 
Groenprogramma 

6a De beheerskosten zijn 
door Holland Rijnland 
inzichtelijk gemaakt 

Nee, de kosten zijn in 
eerste instantie niet 
inzichtelijk, maar 
kunnen dat wel 
worden gemaakt. 

Nee, de kosten zijn in 
eerste instantie niet 
inzichtelijk, maar 
kunnen dat wel 
worden gemaakt. 

Nee, de kosten zijn 
in eerste instantie 
niet inzichtelijk, 
maar kunnen dat wel 
worden gemaakt. 

Nee, de 
beheerskosten zijn 
niet door HR 
inzichtelijk gemaakt. 
deze worden ook 
niet door HR 
gemaakt, maar door 
de GOM. 

Nee, de kosten zijn in 
eerste instantie niet 
inzichtelijk, maar 
kunnen dat wel 
worden gemaakt 

6b De beheerskosten 
staan in redelijke 
verhouding tot de 
investeringen 

 

Ja, de verwachte 
beheerskosten over 
de gehele looptijd 
van het project staan 
met circa 1,1% in 
redelijke verhouding 
tot de investeringen. 

Ja, beheerskosten 
(1,5 %) zijn redelijk te 
noemen. 
 

Niet bekend De beheerskosten 
staan met 2% tot 5% 
in redelijke 
verhouding tot de 
investeringen. 
 

Met 2,7% staan de 
kosten in redelijke 
verhouding tot de 
investeringen. 
 

6c De beheerskosten zijn 
als percentage van de 
investeringen 
vergelijkbaar met die 
van 
investeringsfondsen in 
andere 
gemeenschappelijke 
regelingen 
(Benchmark) 

Er zijn geen 
vergelijkbare 
fondsen 
aangetroffen, zodat 
geen uitspraken 
kunnen worden 
gedaan. 

Er zijn geen 
vergelijkbare 
fondsen 
aangetroffen, zodat 
geen uitspraken 
kunnen worden 
gedaan. 

Er zijn geen 
vergelijkbare 
fondsen 
aangetroffen, zodat 
geen uitspraken 
kunnen worden 
gedaan. 

Er zijn geen 
vergelijkbare 
fondsen 
aangetroffen, zodat 
geen uitspraken 
kunnen worden 
gedaan. 

Er zijn geen 
vergelijkbare 
fondsen 
aangetroffen, zodat 
geen uitspraken 
kunnen worden 
gedaan. 
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Bijlage 3: Bevindingen betrokkenheid 
raden bij besluitvorming RIF(-projecten) 
In onderstaande tabel is samengevat hoe de bestuurlijke gang van zaken met 

betrekking tot besluitvorming en behandeling van voor het RIF relevante stukken heeft 

plaatsgevonden.  

 
Gemeente Besluitvorming 

totstandkoming RIF 
Procedure 
behandeling 
stukken RIF 

Behandeling van specifieke RIF-
projecten in de raad 
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Hillegom Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

Regionale zaken 
worden sinds 2013 
in een regio-overleg 
besproken. 

ja Nee Ja Ja ja 

Leiden Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

Bij belangrijke 
besluiten, eerst 
besluitvorming door 
de raad, dan door 
het AB 

ja ja nee nee ja 

Leiderdorp Tijdens de 
besluitvorming in de 
raad zijn aanpassingen 
gedaan en zijn door 
het AB overgenomen 

Stukken voor het AB 
worden besproken 
in de 
Regiocommissie 

ja nee nee nee ja 

Lisse Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

Stukken voor het 
PHO (niet AB) 
worden besproken 
in de commissie 
Regionale Zaken 

ja ja ja nee nee 

Noordwijk Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

Stukken voor het AB 
worden besproken 
in de commissie 
Regionale Zaken 

nee ja ja nee nee 

Noordwijker
hout 

Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

Voorafgaand aan de 
AB-vergadering 
worden de stukken 
voorgelegd en 
indien nodig wordt 
het in de commissie 
besproken 

ja ja ja nee nee 

Oegstgeest Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

De stukken voor het 
AB worden 
besproken in de 
commissie 
Regiozaken. 

ja ja ja nee ja 

Teylingen Besluitvorming in de 
raad voorafgaand aan 
besluit in AB 

De stukken voor het 
AB worden 
voorgelegd aan de 
Regiowerkgroep  

nee ja ja ja ja 

Voorschoten Tijdens 
besluitvorming, besluit 
geamendeerd en 
College de opdracht 
gegeven dit in te 
brengen in het AB. 
Heeft tot aanpassing 
van het AB-besluit 
geleid. 

College informeert 
en adviseert de 
raad met een 
oplegnotitie over de 
regionale 
samenwerking 
voorafgaand aan de 
AB-vergaderingen 

ja nee nee nee nee 
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Leiden 
De gemeente Leiden heeft het besluit tot deelname aan het RIF en de vaststelling van 

de Beheersverordening ter besluitvorming in de raad gebracht. In aanloop naar elke 

vergadering van het Algemeen Bestuur wordt de raad geïnformeerd over de 

agendastukken en het standpunt van het College aangaande deze stukken. De raad 

van Leiden wordt gevraagd te besluiten over de groenprojecten, de RijnGouwelijn/ 

HOV-net en de Rijnlandroute. De besluitvorming door de raad vindt in de regel plaats 

voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt.  

 

Rijnlandroute 

 Raadsvoorstel d.d. 26 oktober 2010: De raad wordt gevraagd in te stemmen met de 

financiering en trajectkeuze voor de Rijnlandroute. Het voorstel wordt ongewijzigd 

overgenomen. 

 Raadsvoorstel d.d. 31 mei 2012. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over 

de tracékeuze Rijnlandroute. Het voorstel wordt ongewijzigd overgenomen 

 

HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn  

 Raadsvoorstel d.d. 31 mei 2012. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de 

afsluiting van het project RijnGouwelijn en in te stemmen met het initiatief nieuw 

OV-project Zuid-Holland Noord. De raad wordt in het besluit geïnformeerd over de 

redenen waarom het project een andere scope krijgt en wordt gevraagd om in te 

stemmen met de verdere uitwerking van het nieuwe OV-project. 

 Raadsvoorstel d.d. 5 februari 2013 waarin de raad gevraagd wordt te besluiten 

over de beëindiging van de bestuursovereenkomsten RijnGouwelijn en in te 

stemmen met een bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord. 

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

Geen stukken over aangetroffen. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Geen stukken over aangetroffen. 

 

Regionaal Groenprogramma 

Het groenprogramma is op meerdere momenten aan de orde geweest in de raad: 

 Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2010. Vaststellen Gebiedsprogramma Stedelijke 

Agglomeratie als kader en aanvraag voor medefinanciering voor de regionale 

groenprojecten. 

 B&W aanbiedingsformulier d.d. 18 mei 2010 waarin de raad wordt geïnformeerd 

over het gebiedsprogramma Veenweide / Plassengebied. 

 B&W aanbiedingsformulier d.d. 9 november 2010 waarin de raad wordt 

geïnformeerd over de Uitvoeringsovereenkomst gebiedsprogramma Veenweide/ 

Plassengebied. 

 B&W aanbiedingsformulier d.d. 9 april 2013 waarin de raad wordt geïnformeerd 

over de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Regionaal Groenprogramma. 

 

Leiderdorp 
Op 28 december 2006 stelt het College van B&W aan de raad voor om in te stemmen 

met het RIF en akkoord te gaan met bijdrage uit gemeentefonds van € 571.022 per jaar 

van 2008 t/m 2022. Op 12 februari 2007 stemt de raad in met oprichting van het RIF. Er 

is tijdens deze vergadering een motie aangenomen waarin Holland Rijnland wordt 
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verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een bijdrage van het 

bedrijfsleven. Op 18 september wordt de raad gevraagd in te stemmen met de ontwerp 

Beheersverordening RIF. Op 29 oktober stemt de raad in. Inclusief alle voorgestelde 

wijzigingen die voor een deel ook uit Leiderdorp afkomstig waren. De stukken voor de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden steeds aan alle raadsleden 

toegestuurd. Verder komt de RIF voornamelijk aan de orde in de Regiocommissie.  

In de periode 2008-2013 komen twee projecten aan de orde in de raad: de 

Rijnlandroute en de Groenprojecten. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de 

Rijngouwelijn/ HOV-net ZHN en de Noordelijke Ontsluiting Greenport komen alleen in 

de algemene jaarstukken aan de orde en zijn geen onderwerp van discussie.  

 

Rijnlandroute  

Op 22 november 2010 besluit de raad niet akkoord te gaan met een bijdrage tweede 

tranche RIF. De raad is niet tegen de Rijnlandroute, maar kan de wijze van financiering 

niet steunen omdat hij niet overtuigd is van de financiële en bestuurlijke haalbaarheid 

van het voorstel. Rijk en Provincie zijn aan zet volgens de raad. 

 

Op 18 maart 2013 besluit de raad toch akkoord te gaan. Belangrijke argumenten zijn: 

regionale solidariteit, Leiderdorp was de enige gemeente die niet instemde. De 

Rijnlandroute is van belang voor de economische ontwikkelingen in de regio, een 

betere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de regio en het vrijwaren 

van bebouwing in o.a. het Groene Hart. 

 

HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn 

Geen stukken aangetroffen. 

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

Geen stukken over aangetroffen. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Geen stukken over aangetroffen. 

 

Regionaal Groenprogramma 

In de raad van 9 maart 2009 is de raad gevraagd het inrichtingsplan en het 

uitvoeringsprogramma Boterhuispolder Leiderdorp-Teylingen vast te stellen. De raad 

neemt een amendement met betrekking tot het afsluiten van paden ten noorden van de 

Nieuweweg tijdens het broedseizoen raadsbreed aan. Vervolgens stelt de raad het 

aldus gewijzigde besluit vast. 

 

Holland Rijnland biedt B&W op 17 juli 2009 het concept Regionaal Groenprogramma 

aan. De Raad wordt op 21 juli 2009 door B&W uitgenodigd wensen en bedenkingen ten 

aanzien van het concept Regionaal Groenprogramma kenbaar te maken. Raad wordt 

door B&W op 8 september aanbevolen kennis te nemen van het Regionaal 

Groenprogramma en eventuele wijzigingen mee te geven aan het College.  

 

Op 13 oktober 2009 gaat er een brief naar Holland Rijnland waarin door het College 

vragen worden gesteld over het Regionaal Groenprogramma. De raad heeft circa 30 

opmerkingen ten aanzien van het Regionaal Groenprogramma kenbaar gemaakt aan 

Holland Rijnland.  
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In de Raad van 13 juli 2009 besluit de raad unaniem een gemeentelijke bijdrage voor de 

uitvoering van de plannen Boterhuispolder en Polder Achthoven te reserveren en de 

kosten voor de planvoorbereiding Boterhuispolder te dekken. 

 

In de Raad van 11 okt. 2010 stelt de raad het bestemmingsplan Boterhuispolder, met 

inachtneming van de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan’ en 

de ‘Staat van wijzigingen’ vast. 

 

Oegstgeest 
 Op 30 oktober 2007 stemt de raad in met de Beheersverordening Regionaal 

investeringsfonds Holland Rijnland. In de commissie Regiozaken van 11 februari 

2010 komt de aanpassing van de Beheersverordening aan de orde, evenals het 

Regionaal Groenprogramma en de RijnGouwelijn. 

 Op 16 juni 2011 wordt in de commissie Regiozaken de bijeenkomst van het 

Algemeen Bestuur van 29 juni voor besproken. Daarbij komen de RijnGouwelijn en 

de Noordelijke Ontsluiting Greenport aan de orde. 

 Op 13 december 2012 komt in de commissie Regiozaken de evaluatie van het RIF 

aan de orde ter voorbereiding van het Algemeen Bestuur van 19 december.  

 Op 21 maart 2013 komt in de commissie Regiozaken aan de orde: Noordelijke 

Ontsluiting Greenport (geen opmerkingen) en HOV-net Zuid-Holland Noord (de 

onthouding Oegstgeest van stemming ten aanzien van oost heeft geen invloed op 

het project in west). 

 

Rijnlandroute  

Geen stukken aangetroffen. 

 

HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn 

Het project wordt besproken in vergadering Regiozaken op 11 februari 2010: De 

Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West wordt ter kennisgeving aangenomen, 

verder zijn er geen inhoudelijke inhoudelijk bijdragen.  

 

In vergadering Commissie Regiozaken van 21 maart 2013 heeft de portefeuillehouder 

aangegeven dat niet hij de bestuursovereenkomst HOV-net ZHN getekend heeft, maar 

Holland Rijnland.  

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

Dit project komt aan de orde in de Regiocommissie van 16 juni 2011, waarin vragen 

worden gesteld over de bezuinigen. 

 

Regionaal Groenprogramma 

Het voorstel Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 is besproken in 

Regiocommissie op 1 februari 2010. 

 

Voorschoten 
De gemeente Voorschoten heeft het besluit tot deelname aan het RIF en de vaststelling 

van de Beheersverordening ter besluitvorming in de raad gebracht. Dat heeft tot 

stevige discussie geleid in de raad van 25 januari in 2007. Op basis van die discussie is 

het raadsvoorstel op verschillende punten aangepast: 
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 Aan de eerste bullit van punt 2 van het besluit is toegevoegd dat nut en noodzaak 

voor de aanleg van een wegverbinding "duidelijk en ten genoegen van de 

gemeenteraad" moeten zijn aangetoond. 

 Aan de vierde bullit van punt 2 van het besluit is toegevoegd dat, indien wordt 

besloten voor de aanleg van de RW 11-variant, deze "volledig" ondergronds zal 

worden aangelegd. 

 Aan punt 2 van het besluit is een vijfde bullit toegevoegd: "de regio trekt 

"schouder aan schouder" met Voorschoten op om een tweedeling van de 

gemeente Voorschoten door de Rijnlandroute te voorkomen". 

 Punt 3 van het besluit begint met het woord "alleen". 

 In punt 4 van het besluit wordt het zinsdeel "besloten wordt de Rijnlandroute niet 

volledig ondergronds aan te leggen" vervangen door "niet wordt voldaan aan alle 

onder punt 2. genoemde uitgangspunten".  

 

Op 22 november wordt de Beheersverordening RIF vastgesteld door de raad. 

 

In aanloop naar elke vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

worden de commissie en de raad geïnformeerd over de agendastukken en het 

standpunt van het College aangaande deze stukken (in een zogenaamde oplegnotitie 

aan de raad). Bij elk voorstel voor het Algemeen Bestuur formuleert het College een 

Voorschotens perspectief waarin wordt aangegeven hoe het College zich in het 

Algemeen Bestuur wil opstellen. Dit leidt ook geregeld tot vragen en discussies over de 

verschillende RIF-projecten. En in een aantal gevallen tot voorstellen voor amendering 

van de stukken voor het Algemeen Bestuur. Dit laatste veelal op initiatief van het 

College. 

 

De raad van Voorschoten wordt gevraagd in te stemmen met de handelingswijze die 

het college voorstelt voor het AB. De besluitvorming door de raad vindt plaats voordat 

besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. De Rijnlandroute is het enige RIF-

project waar Voorschoten actief invloed op uitoefent, meestal op instigatie van het 

College en soms naar aanleiding van discussie in de raad. Er is zelfs één keer in 

vertrouwelijkheid over gesproken. Bij de andere projecten wordt in de regel 

voorgesteld om akkoord te gaan met de AB-voorstellen, meestal omdat er geen direct 

Voorschotens belang in het geding is. 

 

Rijnlandroute 

 In voorbereiding op de vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 17 

februari 2010 wordt gesteld dat trechtering MER Rijnlandroute zorgvuldig moet 

gebeuren. Ook moet er aandacht zijn voor inpassing in groen en het 3e alternatief 

ontsluiting langs Oostvlietpolder. 

 Voorbespreken AB-vergadering Holland Rijnland van 30 november 2010: Met 

betrekking tot de aanvullende financiering Rijnlandroute deelt het College mee dat 

maandag 29 november nog een aanvullende brief komt van het Dagelijks Bestuur 

van Holland Rijnland. Besloten wordt deze brief dan in de commissie Wonen, 

Ruimte en Groen te bespreken en tevens wordt afgesproken dat de 

portefeuillehouder een amendement zal voorbereiden voor het Algemeen Bestuur. 

 Op 7 juni 2011 wordt in beslotenheid over de Rijnlandroute beraadslaagd. 

 

HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn  

Geen stukken aangetroffen. 
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Noordelijke Ontsluiting Greenport 

Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten 

van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen 

specifiek Voorschotens belang in het geding is. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten 

van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen 

specifiek Voorschotens belang in het geding is. 

 

Regionaal Groenprogramma 

Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten 

van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen 

specifiek Voorschotens belang in het geding is. 

 

Hillegom 
In de raadsvoorstellen betreffende het RIF wordt steeds benadrukt wat het belang is 

van het RIF, en in het bijzonder wat het belang is voor de gemeente Hillegom. Ook 

worden de overwegingen van het College nauwkeurig uiteengezet. Het College 

beschrijft bijvoorbeeld de kritische kanttekeningen die zij hebben ten aanzien van het 

RIF, maar ook de manier waarop ze deze kanttekeningen hebben neergelegd bij 

Holland Rijnland of om welke acties zij in het licht van deze kritiek hebben gevraagd.  

 

Bij besluit van 12 juli 2007 heeft de raad van Hillegom de besluitvorming over de 

instelling en het beheer van het RIF verdaagd, vanwege een aantal onduidelijkheden in 

de ontwerp Beheersverordening. Het College heeft vervolgens bij Holland Rijnland 

gestuurd op de gewenste verduidelijking. Op 11 oktober 2007 heeft de raad alsnog 

ingestemd met de ontwerp Beheersverordening. 

 

Met behulp van korte overzichten wordt inzichtelijk gemaakt welke adviezen er zijn 

gegeven over de agenda en stukken van alle Portefeuillehoudersoverleggen van 

Holland Rijnland. In de adviezen wordt, waar relevant, specifiek ingegaan op het 

belang van het betreffende agendapunt voor de gemeente Hillegom. De stukken voor 

de Portefeuillehoudersoverleggen betreffen meestal informatie over de wijze van 

besluitvorming over een van de RIF-projecten.  

 

De financiële verantwoording aan de raad vindt plaats op het algemene niveau van het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland, en dus niet per project.  

 

Rijnlandroute  

Raadsvoorstel 18 november 2010: In dit voorstel wordt de raad van Hillegom 

geïnformeerd over de aanvullende bijdrage aan het RIF voor het kunnen realiseren van 

de Rijnlandroute. Het College geeft aan dat “het College bevoegd is tot het aangaan 

van overeenkomsten. Wij willen de raad echter vooraf in staat stellen om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken.” 

 

HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn  

Geen stukken aangetroffen 
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Noordelijke Ontsluiting Greenport 

 Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van 

deelname aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij 

bij Holland Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet 

op het project Noordelijke Ontsluiting, en ook aandacht te hebben voor lokale 

infrastructurele knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt 

hiermee het bijzondere belang van het project Noordelijke Ontsluiting.  

 Raadsvoorstel 18 november 2011: In dit raadsvoorstel wordt benadrukt wat het 

belang is van het project Noordelijke Ontsluiting Greenport voor de gemeente 

Hillegom en op welke manier Holland Rijnland zich inzet voor realisatie van dit 

project. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van deelname 

aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij bij Holland 

Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet op het project 

Offensief van Teylingen, en ook aandacht te hebben voor lokale infrastructurele 

knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt hiermee het bijzondere 

belang van het project Offensief van Teylingen.  

 
Regionaal Groenprogramma 

Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van deelname 

aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij bij Holland 

Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet op het project 

Regionaal Groenprogramma, en ook aandacht te hebben voor lokale infrastructurele 

knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt hiermee het bijzondere 

belang van het project Regionaal Groenprogramma 

 

Lisse 
De gemeente Lisse heeft op 25 oktober 2007 de intentieovereenkomst en de 

Beheersverordening RIF aangenomen en onderschreven. 

 

In het najaar van 2010 is besloten over de aanvullende bijdrage voor de Rijnlandroute 

(18 november 2010). 

 

Voor 2012 zijn de nodige raadsdocumenten gevonden met betrekking tot het 

voorkeurstracé van de Rijnlandroute, de scopewijziging in de RijnGouwelijn, evaluatie 

van de voortgang in het algemeen, apart over de voortgang van het Programma 

Ontsluiting Greenport. 

 

Lisse werkt met een commissie Regionale Zaken. Voordat de 

Portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden, worden de ambtelijke adviezen die zijn 

opgesteld over de agenda’s besproken in de commissie Regionale Zaken. Voor de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland gebeurt dit niet, omdat 

de agendapunten doorgaans al in de Portefeuillehoudersoverleggen aan de orde zijn 

geweest en de commissie Regio Zaken op dat moment al een standpunt heeft 

ingenomen en heeft meegegeven aan de portefeuillehouder. De agenda van het 

Algemeen Bestuur wordt dus niet door de gemeenteraad of commissie Regio Zaken 

besproken. Wanneer het RIF en de RIF-projecten op de agenda van een 

Portefeuillehoudersoverleg staan, wordt de commissie Regio Zaken hierover 
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geïnformeerd via de ambtelijke adviezen aan het College van B&W, die worden 

doorgestuurd aan de commissie Regionale Zaken. Wanneer het voorkomt dat een 

besluit in het Algemeen Bestuur vereist dat de raad zich daar over uitspreekt, wordt er 

uiteraard een raadsvoorstel opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen 

van verordeningen en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Noordwijkerhout 
De gemeente Noordwijkerhout heeft een procesbeschrijving gemaakt voor de 

advisering en standpuntbepaling aangaande Holland Rijnland. Het streven is om een 

snel, maar wel nauwkeurig proces te volgen, met name omdat het risico bestaat dat 

het standpunt van Noordwijkerhout niet wordt overgenomen door het kleine aantal 

stemmen.  

 

De raad van Noordwijkerhout heeft in aanloop naar de besluitvorming over het RIF een 

aantal voorwaarden gesteld aan de instemming met deelname aan het RIF. Het College 

van Noordwijkerhout heeft in reactie op deze voorwaarden een bestuurlijk overleg 

aangevraagd met het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, om daarin de wensen en 

voorwaarden van de raad te bespreken.  

 

In een brief d.d. 28 maart 2007 beschrijft het College de uitkomsten van het bestuurlijk 

overleg. Ook geeft het een toelichting op mogelijke stemverklaringen die de gemeente 

zal afgeven bij de besluitvorming over de financiële bijdrageregeling van Holland 

Rijnland.  

 

In aanloopt naar elke vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

wordt de raad geïnformeerd over de agendastukken en het standpunt van het College 

aangaande deze stukken. 

 

De raad van Noordwijkerhout wordt regelmatig geïnformeerd over binnengekomen 

stukken of over de wijze waarop de raad (of een raadscommissie) betrokken wordt bij 

de voorbereidingen op een vergadering van het Algemeen Bestuur of Dagelijks 

Bestuur.  

Een voorbeeld is de brief aan de raad d.d. 2 november 2011: De raad van 

Noordwijkerhout stelt kritische vragen over de gemeentelijke afdracht aan het RIF. Het 

College beantwoordt de vragen in een korte brief: “In de raadscommissie Ruimte en 

Wonen d.d. 26 oktober jl. is er een vraag gesteld over de vulling van het Regionaal 

Investeringsfonds. Jaarlijks dient de gemeente voor dit fonds een afdracht te doen van 

€ 378.658,-. Geconstateerd is dat niet bij iedere woningbouwexploitatie er een bedrag 

per woning in rekening wordt gebracht voor de vulling van dit fonds. Via deze brief 

willen wij u informeren over het hoe en waarom.” 

 

Rijnlandroute 

 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 12 juni 2012: In deze brief laat het 

College aan de raad weten haar zorgen te hebben over het draagvlak bij de meest 

betrokken gemeenten van de Rijnlandroute: “Dit mede in relatie tot de 

voorgestelde landschappelijke inpassing, waaronder die aan de zijde van het 

Groene Hart. De gemeente Noordwijkerhout dringt er, met de andere gemeenten in 

de Bollenstreek, bij het Dagelijks Bestuur op aan om er bij de voorbereiding van de 

besluitvorming m.b.t. de 2e tranche nadrukkelijk naar te streven dat alle RIF-

gemeenten, ook die in de Leidse regio, hieraan hun bijdrage leveren.”  
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 Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2010: De raad wordt gevraagd in te stemmen met 

een aanvullende bijdrage voor het kunnen realiseren van de Rijnlandroute. 

 

HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn 

 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 12 juni 2012: Het College laat de raad 

weten een voorwaarde te stellen aan de scopewijziging van de RijnGouwelijn: “De 

gemeente Noordwijkerhout spreekt de intentie uit om de gereserveerde RIF-

middelen van € 37,5 miljoen beschikbaar te houden voor hoogwaardig openbaar 

vervoer, onder de voorwaarde dat het totale budget van ruim € 450 miljoen 

geïnvesteerd wordt in het HOV- net Zuid-Holland Noord.” 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

 Brief aan raad d.d. 20 december 2007: De raad van Noordwijkerhout heeft een 

aantal voorwaarden gesteld aan instemming met de Beheersverordening: “De raad 

heeft de Noordwijkerhoutse leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

gemandateerd om in te stemmen met de Beheersverordening. Dit onder de 

belangrijkste voorwaarde, dat de realisatie van de Noordelijke Ontsluiting 

Greenport (een nieuwe verbindingsweg) niet gekoppeld is aan de ontwikkeling van 

grootschalige woningbouw en bedrijfsterreinen, die buiten de reeds gemaakte 

afspraken met de provincies en de regio vallen.” Het College geeft aan dat zij dit 

standpunt bevestigd wil zien door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 

 Brief aan raad d.d. 29 november 2010: In deze brief komen diverse agendapunten 

over een van de RIF-projecten aan bod. Het agendapunt over de Noordelijke 

Ontsluiting Greenport wordt nader toegelicht, met name vanwege het belang dat 

Noordwijkerhout heeft bij het project Noordelijke Ontsluiting Greenport. 

 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 29 juni 2011: In deze brief spreekt het 

College uit dat zij haar zorgen heeft over de realisatie van de Noordelijke 

Ontsluiting Greenport. Onduidelijk is in hoeverre zij naar aanleiding van deze 

zorgen actie heeft ondernomen of tot welke discussies dit in de raad van 

Noordwijkerhout heeft geleid. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. 

Geen stukken aangetroffen. 

 

Regionaal Groenprogramma 

Geen stukken aangetroffen. 

 

Noordwijk 
College van B&W van Noordwijk hebben op 9 oktober 2007 het voorgenomen besluit 

geformuleerd om deel te nemen aan de inrichting van het RIF. Dit besluit is op 28 

november door de gemeenteraad van Noordwijk genomen. Tegelijkertijd is ingestemd 

met de Beheersverordening en de investeringsstrategie. 

 

Noordwijk kent een commissie regionale zaken, waarin alle relevante zaken ter sprake 

komen. Ook komen relevante onderwerpen in vakcommissies aan de orde. 

 

Rijnlandroute  

Geen stukken aangetroffen. 

 

HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn  
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Tijdens de vergadering van de Commissie voor Ruimte, Bereikbaarheid en Financiën 

van 6 juni 2012 worden de door Holland Rijnland voorgestelde wijzigingen in het tracé 

met instemming door de commissie besproken.  

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport.  

Geen stukken aangetroffen. 

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

Geen stukken aangetroffen 

 

 

Regionaal Groenprogramma 

Geen stukken aangetroffen. 

 
Teylingen 
Op 1 juni 2006 stuurt het College van B&W een brief aan raad waarin staat dat College 

zich positief uitspreekt over het RIF. Holland Rijnland wordt door College uitgenodigd 

het belangrijk te vinden dat raadsleden door Holland Rijnland worden geïnformeerd 

over het fonds. Op 8 maart 2008 stemt de raad, onder voorwaarden in tot deelname 

een het RIF. De raad vraagt ook direct aan het College om plannen op te stellen voor 

projecten op Teylings grondgebied, te weten de Noordelijke rondweg en het NS-station 

Sassenheim, dat pas wordt gebouwd als de bus er kan stoppen en dus ook afhankelijk 

is van de Noordelijke rondweg. Op 20 september 2007 stemt de raad in met de inhoud 

van de ontwerp beheersovereenkomst.  

 

Teylingen werkt met het zogenoemde ‘Leiderdorps model’. Ambtelijke adviezen voor 

het College worden ter kennisgeving aangeboden aan de Regiowerkgroep. De 

Regiowerkgroep wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om er iets van te vinden en vragen te 

stellen. Bij elke vergadering van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van 

Holland Rijnland vindt een dergelijke adviesronde plaats. Het RIF staat zodoende 

regelmatig op de agenda van de Regiowerkgroep. 

 

Rijnlandroute  

Geen stukken aangetroffen. 

 

HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn  

Raad van Teylingen heeft op 27 januari 2009 ingestemd met de concept OV visie 

Holland Rijnland 

 

Noordelijke Ontsluiting Greenport 

In maart 2011 is onder leiding van de provincie het project Verkenning gestart. Op 29 

juni 2011 is het Programmaplan door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

vastgesteld. Op 21 januari 2013 stuurt Holland Rijnland de actualisatie aan gemeente 

Teylingen.  

 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

 Op 12 maart 2009 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de concept 

Regionale Structuurvisie 2020 en zienswijze in te dienen waar het concept niet 

strookt met het gemeentelijk beleid. De structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders 

aan waarin de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij moet werken.  
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 Op 6 januari 2010 wordt in de regiowerkgroep de verstrekking van de financiële 

middelen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij besproken.  

 Op 3 februari 2011 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het verstrekken van 

een garantstelling van 7 miljoen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij op 

voorwaarde dat de andere 5 greenportgemeenten dat ook doen. Er wordt de raad 

verschillende scenario’s voorgelegd. 

 

 

 

 

 

Regionaal Groenprogramma 

 Op 17 september 2009 biedt College het concept Groenprogramma Holland 

Rijnland ter meningsvorming aan de raad.  

 Op 16 september 2010 wordt de raad gevraagd in te stemmen met bijdrage project 

Boterhuispolder. De bijdrage van de gemeente is € 200.000. RIF draagt € 234.872 

bij. Andere subsidieverleners zijn de provincie (POP en Amendementsubsidie) en 

het Hoogheemraadschap van Rijnland. De raad stemt hiermee in. 
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Bijlage 4: Informatie en bronnen 

Bijlage 4.1 Literatuurlijst 
 

Voor dit onderzoek zijn de volgende documenten bestudeerd: 

 

Bedrijf Datum Titel 

Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij B.V. 

27 mei 2012 Jaarverslag 2012 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

28 maart 2007 

Intentieovereenkomst 

Regionale 

Investeringsstrategie 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

19 december 2007 

Beheersverordening 

Regionaal Investeringfonds 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

17 februari 2010 

RIFverordening 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

17 februari 2010 

Regionaal Groenprogramma 

2010 

 Besluiten in de AB, 

17 februari 2010 

Verstrekking financiële 

middelen RIF aan GOM 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

28 januari 2010 

Bestuursovereenkomst 

RijnGouwelijn-West als basis 

voor de RIF-bijdrage 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

30 november 2010 

Financiering RijnlandRoute 

door aanvullende bijdrage 

RIF 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

30 november 2010 

Noordelijke Ontsluiting 

Greenport (NOG) 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

26 juni 2011 

(Noordelijke) Ontsluiting 

Greenport Duin- en 

Bollenstreek 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

14 december 2011 

Programmaplan 

RijnlandRoute in het RIF 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

12 juni 2012 

Besluitvorming 

RijnlandRoute (na besluit GS 

over voorkeursalternatief) 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

12 juni 2012 

Scope wijziging 

RijnGouwelijn/HOV-net Zuid-

Holland Noord 

AB Holland Rijnland Besluiten in de AB, 

19 december 2012 

Evaluatie Regionaal 

InvesteringsFonds (RIF) 
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Bijlage 4.2 Respondenten 
Voor dit onderzoek zijn in alfabetische volgorde de volgende respondenten 

geïnterviewd: 

 
Naam Organisatie Datum 

Martin d’Anjou Coördinator Financiën, 
Holland Rijnland 

22 april 2013 

Annejuul Baas Afdelingshoofd Ruimtelijke Agenda, 
Holland Rijnland 

9 april 2013 
16 juli 2013 

Ingrid de Bondt Gedeputeerde Verkeer en Vervoer 
Provincie Zuid-Holland 

29 mei 2013 

Freddy Blommers Wethouder, 
Gemeente Voorschoten 

24 april 2013 

Xandra van Ginkel Projectleider Ruimtelijke Agenda, 
Holland Rijnland 

22 april 2013 
16 juli 2013 

Hilde Helleman Opdrachtgever Verkeer en Vervoer, 
Provincie Zuid-Holland 

14 mei 2013 

Erik Kiers Programmamanager Verkeer en 
Vervoer, 
Holland Rijnland 

9 april 2013 

Marco Louwman Strategisch beleidsmedewerker 
Verkeer en Vervoer, 
Provincie Zuid-Holland 

14 mei 2013 

Godelieve Mars senior projectleider Ruimtelijke Agenda  
Holland Rijnland 

22 april 2013 

Roelof van Netten Secretaris / Algemeen Directeur 
Holland Rijnland  

23 april 2013 

Leo Persoon Programmamanager, 
Provincie Zuid-Holland 

17 mei 2013 

Robert Strijk Wethouder, 
Gemeente Leiden 

16 mei 2013 

John Stuurman Wethouder, 
Gemeente Teylingen 

23 april 2013 

Marcel Vissers Wethouder, 
Gemeente Noordwijkerhout 

1 mei 2013 

Kees Wassenaar Wethouder, 
Gemeente Leiderdorp 

1 mei 2013 

Jos Wienen Burgemeester, 
Gemeente Katwijk 

1 mei 2013 

Onno Zwart Directeur, 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 

15 mei 2013 
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Bijlage 4.3 Deelnemers discussiebijeenkomst Algemeen Bestuur 
Holland Rijnland 
Op woensdag 26 juni 2013 vond voor het onderzoek naar het Regionaal 

investeringsfonds een bijeenkomst met afgevaardigden namens het Algemeen Bestuur 

plaats. Deze bijeenkomst had de volgende deelnemers: 

 
Naam Gemeente 

B. Bremer Raadslid 

Gemeente Voorschoten 

J. Uit den Boogaard Wethouder  

Gemeente Kaag en Braassem 

W. van Duijn Wethouder 

Gemeente Katwijk 

J. Gahrmann Raadslid 

Gemeente Zoeterwoude 

B. Gotink Raadslid 

Gemeente Noordwijkerhout 

G. van Gruting Raadslid 

Gemeente Leiden 

I. ten Hagen Wethouder 

Gemeente Hillegom 

J. Hofman Raadslid 

Gemeente Leiderdorp 

M. van Kampen Burgemeester 

Gemeente Teylingen 

M. Lamers Raadslid 

Gemeente Voorschoten 

B. Mulder-Veenema Raadslid 

Gemeente Noordwijk 

J. Staatsen Burgemeester 

Gemeente Voorschoten 

J. Stuurman Wethouder 

Gemeente Teylingen 

W. Tönjann Wethouder 

Gemeente Oegstgeest 

K. Wassenaar Wethouder 

Gemeente Leiderdorp 
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Bijlage 5: Tekst van artikel 17 in het 
Treasury Statuut 

Artikel 17. 

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel 

opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:  

 

Informatie 
Frequentie 

Informatie-

verstrekker 

Informatie-

ontvanger 

1. Gegevens m.b.t. toekomstige 

uitgaven en ontvangsten voor de 

liquiditeitenplanning; 

Kwartaal / 

Incidenteel 

Afdelingshoofden Medewerker 

afd. 

Financiën 

2. Liquiditeitenplanning; Kwartaal Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

onderdeel 

Financiën 

Dagelijks 

Bestuur/ 

controller 

3. Beleidsplannen treasury in 

Treasuryparagraaf van 

begroting;  

Jaarlijks 

 

Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

onderdeel 

Financiën 

Dagelijks 

Bestuur/ 

controller 

4. Evaluatie treasury activiteiten in 

Treasuryparagraaf van 

jaarrekening; 

Jaarlijks 

 

Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

Onderdeel 

Financiën 

Dagelijks 

Bestuur/ 

controller 

5. Voortgang onderdelen 

treasuryparagraaf via voor- en 

najaarsrapportage (Maraps); 

Halfjaarlijks Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

onderdeel 

Financiën 

Dagelijks 

Bestuur/ 

controller 

6. Verantwoording n.a.v. 

treasuryparagraaf via 

jaarverslag; 

Jaarlijks Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

onderdeel 

Financiën 

Dagelijks 

Bestuur/ 

controller 

7. Informatie aan derden 

(toezichthouder en CBS) zoals 

genoemd in art. 8 Wet fido. 

Kwartaal Medewerker afd. 

Middelen en 

Projecten 

onderdeel 

Financiën 

Derden 
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp: begrotingswijziging bij 2e 

bestuursrapportage 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, nr Z/14/003030/13690 d.d. 

2 november 2014; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 8 december 2014 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven 

2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

3. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 1 van € 200.000 naar 

€ 241.000; 

4. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 2 van € 200.000 naar 

€ 241.000; 

5. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210744 geesink achterlader van 

€ 150.000 naar € 165.900; 

*Z000D7E545
9* 
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W01 Het betreft besluit Z/14/004629/7548 inzake verhuur ruimte Touwbaan 42 aan Bestuursbureau Leo Kanner. Structureel 

worden er meer huurinkomsten ad € 26.000 op jaarbasis ontvangen en een bijdrage voor de dekking kapitaallasten ad € 
5.819. 
Daarnaast wordt er voor BSW extra huurinkomsten ontvangen op jaarbasis € 90.000 en is er een voordeel als gevolg van 
huurinkomsten (SKL) bij de Regenboogschool op jaarbasis € 10.465. Verder nog een vrijval ad € 11.000 inzake 
binnenklimaat.  
Ook zal er binnen diverse gemeentelijke panden voor 2014 nog servicekosten in rekening gebracht. De geraamde 
opbrengsten voor 2014 bedragen € 45.000. 
Hiermee kan de efficiency taakstelling ad € 80.632 worden ingevuld. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs       44.632      -30.000        -48.666      -48.878      -49.089      -49.301  

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -25.000               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       19.632      -30.000        -48.666      -48.878      -49.089      -49.301  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -10.368    -48.666  -48.878  -49.089  -49.301  

 voordeel   voordeel voordeel voordeel voordeel 

 

         

        W02 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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs       17.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       17.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  17.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W03 

De brede school West wordt in het najaar van 2014 opgeleverd. De planning was een oplevering in 2013 en de 
afschrijvingslasten die opgenomen zijn in de begroting 2014 kunnen dan ook vrijvallen in de algemene middelen. De 
rentelasten worden weggeboekt tegen de rentebaten en hebben geen invloed op het totale resultaat. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs   -776.540               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -        481.153                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -776.540      481.153                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves       49.375      246.012                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W04 

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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs   -171.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -        124.000                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -171.000      124.000                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -47.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W05 Voor de uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband Sociale dienst met de gemeente Leiden is eind 2013 een 

verplichting 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 uitvoeringslasten 2013. 
Hiermee levert 2013 geen nadeel meer op. 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 om het verschil van € 31.000 ten laste 
van het algemene resultaat te brengen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen       61.000               -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       61.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -30.000                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  31.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W06 

De exploitatiebijdrage van sportfondsen wordt jaarlijks geïndexeerd, omdat de kosten van deze extra indexering al 
een aantal jaar niet zijn begroot is er nu sprake van een tekort.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport       66.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       66.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  66.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W07 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 financiele 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 voor 2014 gerealiseerd worden. Achtergrond 
van deze taakstelling was om het beheer accommodaties (gemeentelijk vastgoed) bedrijfsmatiger te gaan 
aanpakken.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs   -190.000               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport     100.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -90.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -90.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W08 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.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport     -48.000               -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -48.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -48.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W09 Er moeten nog werkzaamheden plaats vinden aan de buitenhofvijver. Deze worden niet meer in 2014 uitgevoerd. 

Derhalve wordt nu via resultaatbestemming gevraagd om het begrote budget ad € 40.000 door te schuiven naar 
2015. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte     -40.000               -      40.000              -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -40.000               -      40.000                -                 -                 -    

 Mutatie reserves       40.000               -      -40.000              -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W10 In 2014 zijn een achterlader en 2 zijladers vervangen (Vuilniswagens). Na aanbesteding bleek de aanschaf voor de 

achterlader € 1.500 hoger en daarmee is het krediet verhoogd tot € 167.400. De aanschaf van de 2 zijladers vielen per 
zijlader € 41.000 hoger uit en komen daarmee op € 241.000. De hogere kapitaallast wordt verrekend met de 
egalisatiereserve reiniging. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -            15.632        15.274        14.916        14.558  

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten              -                 -            15.632        15.274        14.916        14.558  

 Mutatie reserves              -                 -          -15.632      -15.274      -14.916      -14.558  

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W11 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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -77.000               -            77.000               -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -77.000               -            77.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves       77.000               -          -77.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W12 

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.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -68.000               -            20.000               -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -68.000               -            20.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves       68.000               -          -20.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W13 Omgevingsdienst: Over de afrekening 2013 is in 2014 € 46.000 terug ontvangen van de omgevingsdienst. Daarnaast 

heeft de Omgevingsdienst bezuinigingen gerealiseerd in 2014 à € 20.000. Het totaal € 66.000 kan vrij vallen aan de 
algemene middelen. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -66.862               -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -66.862               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -66.862    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W14 

Betreft recreatiebeleid. Zoals in de bestuursrapportage beschreven wordt € 20.000 ingezet ten behoeve van het 
recreatieplan. € 10.000 voor 2014 en via resultaatbestemming € 10.000 voor 2015. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       10.000               -      10.000              -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       10.000               -      10.000                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves       10.000               -      -10.000              -                 -                 -    

 Resultaat  20.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W15 

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 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       43.800               -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       43.800               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -43.800                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W16 

Conform raadsvoorstel 2010 wordt € 27.000 uitgekeerd aan het project Meas voor Sociale Woningbouw. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid       27.000               -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       27.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -        -27.000                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W17 

De verkoop van rijbewijzen blijft in 2014 achter op de begrote baten. 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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -19.227        70.000          50.773        39.557        17.125        17.125  

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -19.227        70.000          50.773        39.557        17.125        17.125  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  50.773    50.773  39.557  17.125  17.125  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W18 

Zoals toegelicht in programma 6B van de bestuursrapportage wordt de reserve voormalig personeel aangevuld met 
€ 331.789 uit de algemene reserve. En wordt hiervan vervolgens € 95.362 gestort in de voorziening voormalig personeel. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       95.362               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       95.362               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves     236.427    -331.789                 -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W19 

De geldigheidsduur van de reisdocumenten is met ingang van 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.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       40.000               -            40.000        40.000        40.000        40.000  

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       40.000               -            40.000        40.000        40.000        40.000  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  40.000    40.000  40.000  40.000  40.000  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W20 Voor het ontwikkelen van het Serviceplein en de organisatieontwikkeling is vanuit 2013 € 143.000 meegenomen. 

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.  

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid   -100.000               -          100.000               -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -100.000               -          100.000               -                 -                 -    

 Mutatie reserves     100.000               -        -100.000               -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W21  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 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid       38.469      -38.469                 -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten       38.469      -38.469                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W22 Servicepunt71 heeft het beoogde inkoopresultaat gehaald. De hier tegenoverstaande taakstelling € 373.000 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 verrekend wordt met de reserve kan dit voordeel niet ten gunste van 
de taakstelling worden geboekt. Daarnaast staat er nog een Algemene taakstelling van € 100.000 welke wordt 
ingelost door onderschrijdingen op diverse budgetten binnen de programma's. Deze taakstelling wordt in deze 
begrotingswijziging afgeboekt. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     474.030               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     474.030               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  474.030    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W23 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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     112.000               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     112.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  112.000    0  0  0  0  

 nadeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W24 Er is een voordeel behaald op het programma 6D brandweer. Dit voordeel is ontstaan door: 

- 31.000 voordeel afrekening conform jaarrekening brandweer 2013 
- 36.000 voordeel op de bijdrage aan regionale brandweer voor 2014 
- 3.290 afboeken taakstelling. Er stond nog een taakstelling op samenwerkingsverbanden deze wordt nu ten 

laste van het bovengenoemde voordeel geboekt. 
- Totaal voordeel € 63.710. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -63.710               -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -63.710               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -63.710    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W25 

Hier worden de ontvangen subsidies € 194.231 voor bodemsanering geboekt. Omdat deze gelden niet in de nabije 
toekomst doorbetaald worden is nu het voorstel om deze gelden in de reserve Egalisatie exploitatielasten te storten 
en te oormerken. Aan deze subsidie is geen terugbetalingsverplichting meer verbonden. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -      -194.232                 -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten              -      -194.232                 -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves     194.232               -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  0  0  0  

 neutraal   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

         
W26 

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

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen     -55.183               -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     -55.183               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -55.183    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 
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W27 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. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -      -222.350          40.000        35.000        35.000        35.000  

 Saldo van baten en lasten              -      -222.350          40.000        35.000        35.000        35.000  

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -222.350    40.000  35.000  35.000  35.000  

 voordeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

         

         
W28 

Verwerking meicirculaire 2014 cf brief aan Raad Z/14/002950/5158. Daarnaast is een korting op de algemene uitkering in 
verband met e-books doorgevoerd op het product bibliotheek. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs     140.444               -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen         5.099               -                   -                 -                 -                 -    

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

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -      -203.849                 -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten     145.543    -203.849                 -        -14.478      -16.685      -18.847  

 Mutatie reserves       58.306               -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  0    0  -14.478  -16.685  -18.847  

 neutraal   neutraal voordeel voordeel voordeel 
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W29 Er is een voordeel op de personele kosten van € 140.000 
Afdeling Beleid, voordeel € 50.000: 
Op de vacatures en inhuur is zeer spaarzaam ingehuurd in 2014. Voor de 3D transities zou inhuur nodig geweest zijn maar 
door detacheringen en zwangerschap en een coördinator Sociaal wijkteam moesten vier medewerkers worden vervangen en 
ingewerkt. Waardoor inhuur niet te managen was in relatie tot het inwerken van de nieuwe medewerkers en het uitvoeren 
van o.a. de 3D werkzaamheden. Dit heeft wel geleid tot lastenverzwaring bij de medewerkers, waardoor inhuur in 2015 te 
verwachten valt. De ruimtelijke projecten zijn geleid door eigen medewerkers. Voor  2014 kan eenmalig een voordeel 
ingeboekt worden. In 2015 zullen de vacatures (zoals o.a. benoemd in de paragraaf 3D van de begroting) verder ingevuld 
worden. De loonkosten zijn van de producten afgeboekt waar de grootste onderschrijdingen zijn ontstaan in 2014. 
Afdeling Gemeentewerken, voordeel € 55.000 
Binnen gemeentewerken is voor dit jaar op vacatures en inhuur eveneens spaarzaam ingehuurd. Dit betekent dat voor 2014 
eenmalig een voordeel ingeboekt kan worden. Daarnaast heeft er in 2013 en 2014 inzet van kantinepersoneel 
plaatsgevonden binnen Leiden. Deze kosten (ad € 25.000) zullen dit jaar nog gefactureerd worden aan Leiden.  
Afdeling Directie, voordeel € 35.000 
Binnen de directie is een voordeel doordat een vacature niet volledig is ingevuld en doordat een medewerker gedetacheerd 
is naar Holland Rijnland. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 2 - Werk en Inkomen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte     -75.000               -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid     -50.000      -15.000                 -                 -                 -                 -    

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten   -140.000               -                   -                 -                 -                 -    

 Mutatie reserves              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Resultaat  -140.000    0  0  0  0  

 voordeel   neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

         

        W30 
Diverse posten kleiner dan € 15.000. 

 

         Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs       -4.104               -            -4.185        -4.267        -4.348        -4.429  

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

 3 - Kunst, Cultuur en Sport              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 4 - Beheer openbare ruimte              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 5 - Ruimtelijk beleid     -15.000               -      15.000              -                 -                 -    

 6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid         9.684               -              9.684          9.684          9.684          9.684  

 7 - Grondontwikkeling              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Algemene Dekkingsmiddelen              -                 -                   -                 -                 -                 -    

 Saldo van baten en lasten         1.911      -11.331    20.499          5.417          5.336          5.255  

 Mutatie reserves       15.000               -      -15.000              -                 -                 -    

 Resultaat  5.580    5.499  5.417  5.336  5.255  

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 
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TOTAAL Programma 2014   

2015 2016 2017 2018  Bedragen in € (+ = verhoging, -/- = verlaging) Lasten Baten   

 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  

 Totaal resultaat 72.910    87.606 56.618 31.687 29.232 

 nadeel   nadeel nadeel nadeel nadeel 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken 

Concernbeleid 

 Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp:  bestuursrapportage 2e 

kwartaal inclusief 

begrotingswijziging 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 inzake de tweede bestuursrapportage 

vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit; 

3. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 1 van € 200.000 

naar € 241.000; 

4. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210749 translift 2 van € 200.000 

naar € 241.000; 

5. In te stemmen met het verhogen van krediet 7210744 Geesink achterlader van € 

150.000 naar € 165.900. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014-2017 vastgesteld door de 

raad. Conform het BBV worden wijzigingen op deze begroting aan de raad 

voorgelegd ter vaststelling. Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte 

jaarrekeningsaldi voor 2014 bijgesteld. Deze begrotingswijziging is een uitvloeisel 

van de tweede bestuursrapportage 2014. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014-2017 is in november 2013 vastgesteld 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijzigingen raken alle beleidsvelden. 

*Z000D7C2E7
D* 
 



Pagina 2 van 3 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/003030/13692   Agendapunt 12 

 2014  raadsvoorstel     

 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

1.1/2.1 Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo 2014 bijgesteld. 

De toelichting van de diverse posten staat kort toegelicht bij het concept 

raadsbesluit. 

 

3.1/4.1/5.1 Voorkomen begrotingsonrechtmatigheid 

De uitgaven op het krediet zijn hoger uitgevallen dan vooraf was voorzien. De extra 

kapitaallasten die dit tot gevolg heeft, € 15.000 voor de drie kredieten tezamen, 

kunnen worden opgevangen binnen de begrote budgetten van het programma. In 

begrotingswijziging W10 ziet u deze mutatie terug. Om begrotingsonrechtmatigheid 

te voorkomen is formele verhoging van het krediet noodzakelijk. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat voor de verschillende jaren.  
 

Jaar Saldo voor Mutatie 2e 
bestuursrapportage 

Saldo na  

2014 € 12.910 voordelig € 72.910 nadelig € 60.000 nadelig 
2015 0  € 87.606 nadelig € 87.606 nadelig 
2016 0 € 56.618 nadelig € 56.618 nadelig 
2017 0 € 31.687 nadelig € 31.687 nadelig 
2018 0 € 29.232 nadelig € 29.232 nadelig 
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Het tekort voor 2014 zal naar verwachting naar het einde van het jaar nog worden 

ingelopen doordat er diverse kleine onderschrijdingen zijn, die nu nog niet zijn 

ingezet. De nadelen voor de volgende jaren zullen worden meegenomen bij het 

opstellen van de financiële kadernota 2016-2019. 

 

8 Evaluatie 

Desgewenst kan dit product geëvalueerd worden in de raadswerkgroep financiën. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/14/003030/13734 tweede bestuursrapportage 2014  
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp: laatste begrotingswijziging 2014    

 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/000897/15033 d.d. 18 

november 2014; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 8 december 2014; 

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

2. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

3. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z003056AAF
B* 
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W1

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 31.753       -            107.022     73.944       -14.529      -48.649   

2 - Werk en Inkomen 66.354       -            33.818       -149.951    -324.520    -464.990 

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -1.531        -1.533        -1.524        -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -113.629    -48.446      149.620     265.828     310.060  

Saldo van baten en lasten 98.107       -113.629    90.863       72.080       -74.745      -203.579 

Mutatie reserves 15.522       -            -90.863      -72.080      74.745       203.579  

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W2

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -180.203    -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -180.203    -            -            -            -         

Mutatie reserves 180.203     -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal nadeel neutraal neutraal neutraal neutraal

W3

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -50.000      -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -50.000      -            -            -            -         

Mutatie reserves 50.000       -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Resultaat 0

Algemene uitkering maatstaven en eenheden

-Naar aanleiding van specificaties van het ministerie van Binnenlandse zaken over de afgelopen jaren (2012-2013), wordt op dit 

moment een voordeel van € 100.000 verwacht. Dit bedrag wordt gestort in de behoedzaamheidsreserve. 

- Bij de begroting wordt gerekend met eigen aannames voor de verschillende maatstaven van de algemene uitkering. Gedurende het 

jaar wordt overgegaan naar de aantallen die door het CBS vastgesteld zijn. Deze omslag is nu op basis van de septembercirculaire 

berekend. En levert een voordeel van € 80.203. Dit bedrag wordt eveneens gestort in de behoedzaamheidsreserve.

2014

2015 2016 2017 2018

2018

Resultaat 0

neutraal

2014

2015 2016 2017

20182017

Verwerking Algemene uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2014

- De septembercirculaire 2014 laat voor het lopende jaar een voordeel zien ten opzichte van de meicirculaire. Voor 2015 laat deze 

circulaire een nadeel zien, in de latere jaren is dit een voordeel. Deze bedragen zullen worden onttrokken uit / toegevoegd worden aan 

de Behoedzaamheidsreserve Algemene uitkering. De eindelijke uitkering over 2014 is pas in 2015 definitief, het blijft hierdoor een 

onzekere factor. Over de uitwerking van de septembercirculaire is een separate brief aan u gezonden.

Voorziening Pensioenoverdrachten

Jaarlijks wordt het saldo van de voorziening Pensioenoverdrachten wethouders vergeleken met de actuariele berekening met 

betrekking tot deze pensioenen. Op basis van deze nieuwe berekeningen moet € 50.000 van het opgebouwde saldo vrijvallen. Deze 

vrijval wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. In de voorziening zijn de pensioenen opgenomen met een overdrachtsrisico. Het 

gaat hier om de huidige wethouders en de wethouders met (deel)wachtgeld.

2015 2016

Resultaat 0

neutraal

2014
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W4

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -1.610        -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen 6.798         -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport 29.911       -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte 139.402     -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid 13.615       -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -147.023    -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling 3.825         -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -44.918      -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -            -            -            -            -         

Mutatie reserves -            -142.578    -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W5

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 133.870     -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen 12.014       -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport 1.250         -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -3.588        -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -52.151      -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -86.349      -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -989           -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten 4.057         -            -            -            -            -         

Mutatie reserves -            -            -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W6

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -21.863      -            

2 - Werk en Inkomen -            -            

3 - Kunst, Cultuur en Sport -48.769      -            

4 - Beheer openbare ruimte -55.134      -            

5 - Ruimtelijk beleid -12.607      -            

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid 25.297       -            

7 - Grondontwikkeling 771            -            

Algemene Dekkingsmiddelen 11.055       -            

Saldo van baten en lasten -101.250    -            -            -            -            -         

Mutatie reserves 125.059     -75.222      

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

2016 2017 2018

Uren gemeentewinkel

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Gemeentewinkel zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en vergeleken 

met de begroting. Doordat veel meer uren zijn geschreven op reiniging - met name door de BOA's - is er een voordeel in de exploitatie 

van € 142.578.

Uren Beleid

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Beleid zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en vergeleken met de 

begroting. Dit levert geen groot voor of nadeel op maar wel verschillen tussen de programma's. Mede in verband met de 

3Decentralisaties zijn wij een stijging bij programma 1.

2018

Resultaat -142.578 

voordeel

2014

2015 2016 2017

2014

2015

Resultaat -51.413 

voordeel

Resultaat 4.057

nadeel

Uren gemeentewerken

De tot en met september geschreven uren door de afdeling Gemeentewerken zijn geëxtrapoleerd naar einde van het jaar en 

vergeleken met de begroting. Voor zover het uren betreft met betrekking tot reiniging en riolering wordt uiteraard een mutatie gedaan 

met de reserves reiniging en riolering.

2014

2015 2016 2017 2018
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W7

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -            -            -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -            -            -            -            -            -         

Mutatie reserves -            -179.600    -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

W8

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs -            -            -            -            -            -         

2 - Werk en Inkomen -            -            -            -            -            -         

3 - Kunst, Cultuur en Sport -            -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -227.556    -152.691    -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -            -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -            -            -            -            -            -         

7 - Grondontwikkeling -            -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -            -            -            -            -            -         

Saldo van baten en lasten -227.556    -152.691    -            -            -            -         

Mutatie reserves -115.627    445.874     -            -            -            -         

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Programma

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

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 142.150     -            107.022     73.944       -14.529      -48.649   

2 - Werk en Inkomen 85.166       -            33.818       -149.951    -324.520    -464.990 

3 - Kunst, Cultuur en Sport -17.608      -            -            -            -            -         

4 - Beheer openbare ruimte -146.876    -152.691    -            -            -            -         

5 - Ruimtelijk beleid -51.143      -            -            -            -            -         

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid -208.075    -50.000      -1.531        -1.533        -1.524        -         

7 - Grondontwikkeling 3.607         -            -            -            -            -         

Algemene Dekkingsmiddelen -33.863      -293.832    -48.446      149.620     265.828     310.060  

Saldo van baten en lasten -226.642    -496.523    90.863       72.080       -74.745      -203.579 

Mutatie reserves 255.157     48.474       -90.863      -72.080      74.745       203.579  

0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal

Resultaat -50.000 

voordeel

Reiniging en riolering

Bij de producten reiniging en riolering wordt jaarlijks een afrekening gemaakt met de bijbehorende egalisatiereserve. Hierbij wordt het 

verschil tussen de uitgaven en de inkomsten met de reserve verrekend. Tot de uitgaven wordt naast de werkelijke uitgaven ook 

rekening gehouden met overhead en BTW. Overhead is afhankelijk van het werkelijk aantal bestede uren. De BTW is afhankelijk van 

de werkelijke uitgaven met BTW. Indien het totaal van deze overhead en BTW wijzigt ten opzichte van de begrote bedragen levert dit 

een voor of nadeel op in exploitatie. Andere jaren werd dit veelal pas duidelijk bij het opstellen van de jaarrekening en werd dit kenbaar 

gemaakt bij het 'veegbesluit'. Nu is vooruitlopend op het jaarrekeningtraject al een nieuwe inschatting gemaakt van BTW en overhead. 

En komt dit naar verwachting uit op een voordeel. Hierdoor valt nu € 50.000 vrij ten gunste van de algemene middelen.

2014

2015 2016 2017 2018

Resultaat -179.600 

voordeel

Aanbestedingsvoordeel Boomgaardlaan

Op de aanbesteding van de 2e fase aanleg Boomgaardlaan binnen het project Weteringpark is een inkoopvoordeel gerealiseerd.

In de exploitatiebegroting 2014 was een taakstelling opgenomen van € 373.000. Vanwege het uitblijven van inkoopvoordelen in 2014 

(behalve op Reiniging en Riolering) is de taakstelling bij de bestuursrapportage afgeboekt t.l.v. de algemene middelen. Dit 

inkoopvoordeel wordt nu toegevoegd aan de algemene middelen. Aangezien het project Weteringpark nog niet is afgerond wordt 

voorgesteld om dit inkoopvoordeel op de 2e fase aanleg Boomgaardlaan nu uit de reserve W4 te onttrekken, en ten gunste van de 

algemene middelen te brengen. Bij het afsluiten van het project Weteringpark vloeit tenslotte dit voordeel weer in de reserve W4.

2014

2015 2016 2017 2018

20182016 2017

Totaal resultaat -419.534 

voordeel

2014

2015
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  Laatste begrotingswijziging 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2014 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

2. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven. 

3. Kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Begin november 2013 is de primitieve begroting 2014 vastgesteld. Begin november 

2014 is de primitieve begroting 2015-2018 vastgesteld. Conform het BBV worden 

wijzigingen op deze begroting aan u voorgelegd ter vaststelling. Met deze laatste 

begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren 

2014-2018 bijgesteld. 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Verwerking septembercirculaire 2014 

- Bijstellen voorziening overdracht wethouderspensioenen 

- Bijstellen urenverdeling over de producten 

- Aanbesteding boomgaardlaan 

- Herberekening reiniging en riolering 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De primitieve begroting 2014 is in november 2013 vastgesteld. 

 De primitieve begroting 2015-2018 is in november 2014 vastgesteld. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Deze begrotingswijziging raakt alle programma’s van de programmabegroting. 

2 Beoogd effect 

Middels deze begrotingswijzigingen wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 

*Z003055AAA
0* 
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Verantwoording en wordt het verwachtte begrotingssaldo up-to-date gehouden. 

 
3 Argumenten 

Hiermee wordt het verwachte begrotingssaldo bijgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het jaarrekening resultaat 2014 kan afwijken van de prognose. 

Deze begrotingswijziging is de laatste bijstelling van de begroting van 2014. Bij het 

afronden van het boekjaar en het opstellen van de jaarrekening kunnen zich nog 

wijzigingen voordoen in het saldo van 2014. Pas na de controle van de jaarrekening door 

de accountant is er sprake van een definitief jaarrekening resultaat. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Na deze wijziging is het verwachte jaarresultaat: 
Jaar Saldo voor Mutatie deze 

begrotingswijziging 
Saldo na  

2014 € 60.000 nadelig € 419.534 voordelig €  359.534 voordelig 
2015 € 87.606 nadelig € 0 neutraal € 87.606 nadelig 
2016 € 56.618 nadelig € 0 neutraal € 56.618 nadelig 
2017 € 31.687 nadelig € 0 neutraal € 31.687 nadelig 
2018 € 29.232 nadelig € 0 neutraal € 29.232 nadelig 

  
8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen: Z/14/000897/15035 concept raadsbesluit 
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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 16-9-2014 

Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening 2013 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van burgemeester en w ethouders d.d. 18 november 2014; nr 4 

gezien het advies van het Polit iek Forum van 8 december 2014; 

gelet op het bepaalde in art ikel 149 van de Gemeentew et;   

          

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 
 
 

Artikel I  
 

A. Artikel 1:1, sub i, Begripsbepalingen, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 

Artikel 1:1  
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek 
toegankelijke plaats, waaronder begrepen 
de weg als bedoeld onder b; 
 
b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 
1994; 
 
c. openbaar water: wateren die voor het 
publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn; 
 
d. bebouwde kom: de bebouwde kom of 
kommen waarvan gedeputeerde staten de 
grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet. 
 
e. rechthebbende: degene die over een zaak 
zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of 
persoonlijk recht; 
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f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemen bepalingen omgevingssrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

 
 
f. bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 
1 van de geldende Bouwverordening; 
 
g. gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder c, van de Woningwet; 
 
h. handelsreclame: iedere openbare 
aanprijzing van goederen of diensten, 
waarmee kennelijk beoogd wordt een 
commercieel belang te dienen; 
 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 
j. Wabo: de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 

 
Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij enkele verschrijvingen worden gecorrigeerd. 
 
B. Artikel 1.2, lid 3, Beslistermijn, wordt als volgt gewijzigd:  
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1:2  
 

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op 
een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing binnen acht weken na de datum 
van ontvangst van de aanvraag. 

 
2. Het bestuursorgaan kan, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 

 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 

Artikel 1:2  
 
1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op 
een aanvraag voor een vergunning of 
ontheffing binnen acht weken na de datum 
van ontvangst van de aanvraag. 

 
2. Het bestuursorgaan kan, voorzover bij 
deze verordening niet anders is bepaald, de 
termijn voor ten hoogste acht weken 
verlengen. 

 
3. In afwijking van het tweede lid is artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing indien 
beslist wordt op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:10, vierde 
lid en artikel 2:11, lid 2, aanhef en onder 1°. 

 
4. Op de aanvraag van een vergunning of 
kennisgeving genoemd in 
artikel 2:12 ( vergunning uitrit/uitweg ) 
 
artikel 2:25, lid 1 ( evenementen vergunning) 
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artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 
 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 
 

 
 
artikel 2:28 ( exploitatievergunning 
horecabedrijf ) 
 
artikel 2:39 ( exploitatievergunning 
speelgelegenheden ) 
 
artikel 3:4 ( exploitatievergunning 
sexinrichting en escortbedrijf ) en 
 
artikel 5:23 ( kennisgeving organisatie 
snuffelmarkt ) 

 
is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht ( positieve fictieve beschikking 
bij niet tijdig beslissen ) niet van toepassing. 

 
Toelichting:  Het betreft een technische wijziging, waarbij nu nauwkeuriger wordt aangegeven 
naar welk deel van artikel 2:11 wordt verwezen.  

C. Artikel 2:10, lid 5, sub c, het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de 
publieke functie ervan, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. het beoogde gebruik schade toebrengt 
aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het 
doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
 
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
 

Artikel 2:10 

1. Het is verboden de weg of een 
weggedeelte anders te gebruiken dan 
overeenkomstig de publieke functie daarvan, 
als: 
 
a. het beoogde gebruik schade toebrengt 
aan de weg, gevaar oplevert voor de 
bruikbaarheid van de weg of voor het 
doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel 
een belemmering kan vormen voor het 
doelmatig beheer en onderhoud van de weg; 
 
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, 
hetzij in verband met de omgeving niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het 
belang van de openbare orde of de woon- 
en leefomgeving nadere regels stellen ten 
aanzien van terrassen, uitstallingen en 
driehoeksborden. 
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3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

 
 
3. Het bevoegd bestuursorgaan kan 
ontheffing verlenen van het in het eerste lid 
gestelde verbod. 
 
4. Het bevoegde gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor het in 
het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover 
dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, onder j. of k. van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
5. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor: 
 
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 
 
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; 
 
c. containers, steigers, porta cabins e.d. ten 
behoeve van bouwactiviteiten mits de 
oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2 
en de voorwerpen niet langer dan een 
maand worden geplaatst en de plaatsing 
geen gevaar of hinder voor personen of 
goederen oplevert, mits van de plaatsing 
melding is gedaan aan het college; 
 
d. mobiele kranen die maximaal een 
dagdeel op de openbare weg worden 
geplaatst en waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn. 
 
6. Het verbod in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door de Wet 
beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van 
de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal 
wegenreglement.2. Voor bepaalde, door het 
bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen 
of ontheffingen kan de in het eerste lid 
genoemde termijn worden verlengd tot ten 
hoogste acht weken. 

 

Toelichting: Tot op heden was voor het plaatsen van een mobiele kraan een 
omgevingsvergunning vereist. Omdat dergelijke vergunningen heel vaak worden aangevraagd, 
is het voor de praktijk handiger om het plaatsen van kleinere mobiele kranen, waarbij geen 
wegafsluitingen noodzakelijk zijn, meldingplichtig te maken. Grotere kranen, waarbij 
wegafsluitingen wel noodzakelijk zijn, blijven vergunningplichtig. 
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D. Artikel 2:24,  Begripsbepaling, wordt als volgt gewijzigd: 

 
 

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste 
lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 
5:22 van deze verordening; 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 
2:39 van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 

1. In deze afdeling wordt onder evenement 
verstaan elke voor publiek toegankelijke 
verrichting van vermaak, met uitzondering 
van: 

a. bioscoopvoorstellingen; 

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste 
lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 
5:22 van deze verordening; 

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de 
kansspelen; 

d. het in een inrichting in de zin van de Drank 
en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 

e. betogingen, samenkomsten en 
vergaderingen als bedoeld in de Wet 
openbare manifestaties; 

f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 
van deze verordening. 

2. Onder evenement wordt mede verstaan: 

a. een herdenkingsplechtigheid; 

b. een braderie; 

c. een optocht, niet zijnde een betoging als 
bedoeld in art. 2:3 van deze verordening, op 
de weg; 

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd 
op of aan de weg; 

e. een wedstrijd op of aan de weg, voorzover 
in het geregelde onderwerp wordt voorzien 
door artikel 10 juncto 148, van de 
Wegenverkeerswet 1994. 
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3. Een klein evenement: 

a. een straatfeest; 

b. een buurtbarbecue; 

c. een ballonnenwedstrijd tot 1000 ballonnen. 

 

f. een straatfeest; 

g. een buurtbarbecue; 

h. een ballonnenwedstrijd. 

3. In deze afdeling worden de volgende 
categorieën evenementen onderscheiden: 

a. een A-evenement: een laag risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving en geen impact op het 
verkeer en hulpverleningsdiensten. Het 
maximum aantal bezoekers is [100] en het 
evenement duurt maximaal [2] dagdelen. 
Het betreft evenementen zonder 
versterkte geluidsproductie of 
wegafsluitingen. 

b. een B-evenement: een gemiddeld risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
beperkte impact op de directe woon- en 
leefomgeving, het verkeer en 
hulpverleningsdiensten. Het maximum 
aantal bezoekers is 500 en het evenement 
duurt maximaal 5 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 60 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object. De 
burgemeester kan ontheffing verlenen van 
de maximale geluidsproductie tot een 
maximum van 80 dBA. 

c. een C-evenement: een hoog risico 
evenement, waarbij sprake is van een 
grote impact op het woon- en leefklimaat 
in de gemeente en/of sprake is van 
regionale gevolgen voor het verkeer en de 
hulpverleningsdiensten. Het evenement 
duurt maximaal 12 dagdelen. Het 
evenement vindt al dan niet gedeeltelijk 
plaats op de openbare weg. Het 
evenement heeft een geluidsproductie van 
maximaal 80 dBA op de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning van derden of een 
ander geluidgevoelig object.  
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Toelichting 
Het evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid tussen 
evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen meldingplichtig waren) 
bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit legesoogpunt. In de huidige 
tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) evenementen – hoe groot of klein 
ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken dat voor een aantal ( kleinere ) 
evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  vergunningverlening werd 
overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een evenementenvergunning voor lokale, 
niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren wat betreft het aspect niet commercieel of 
non profit. 
 
Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 
onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, met 
elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling zich 
beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning aanvraag 
kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2015, met 
Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de vrijstellingsbepaling doen en 
voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de gewijzigde evenementen 
indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
 
Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu onder 
de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar er kan met 
een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een beperkte impact 
op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel vergunningplichtig zijn gelet op de 
duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare weg. Voor B-evenementen geldt in 
beginsel een maximale geluidsproductie tot [..] dBA. Een C-evenement is een evenement met 
een grote impact op het woon- en leefklimaat in de gemeente met mogelijk regionale gevolgen 
voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in 
de gemeente Leiderdorp niet zo vaak voor. Het is denkbaar dat voor sommige evenementen 
die qua duur, aantal bezoekers en locatie als B-evenement moeten worden beschouwd, een 
hogere geluidsproductie gewenst is. Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-
evenement moeten worden aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing 
verlenen van de maximale geluidsproductie. 
 

E. Artikel 2:25, Evenement en klein evenement, wordt als volgt gewijzigd:  

Bestaande  tekst Nieuwe  tekst 

Artikel 2:25 Evenement en klein evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. Met een kennisgeving kan worden 
volstaan voor een klein evenement, indien: 
 
het aantal aanwezigen niet meer bedraagt 

Artikel 2:25 Evenement 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een evenement te 
organiseren. 
 
2. In afwijking van het eerste lid, kan voor 
A-evenementen met een kennisgeving 
worden volstaan. 
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dan 75 personen; 
 
 
het evenement tussen 08.00 uur en 23.00 
uur plaatsvindt; 
 
er geen muziek ten gehore wordt gebracht 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur; 
 
het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, 
(brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormt voor het 
verkeer en de hulpdiensten; 
 
slechts kleine objecten worden geplaatst met 
een oppervlakte van minder dan 10 
vierkante meter; 
 
bij een ballonnenwedstrijd niet meer dan 
1000 ballonnen worden opgelaten; 
 
de organisator binnen 10 werkdagen 
voorafgaand aan het evenement daarvan de 
burgemeester in kennis heeft gesteld. 
 
3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen ten 
aanzien van het tweede lid. 

 
 
 
3. De burgemeester kan binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving, zoals bedoeld in het tweede 
lid, besluiten het evenement te verbieden, 
indien de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu 
in gevaar komt. 
 
4. Het college kan nadere regels stellen 
voor het organiseren van evenementen 
als bedoeld in deze afdeling. 

 
Toelichting 
Zie ook de toelichting onder art. 2.24. Inhoudelijk is dit artikel beperkt gewijzigd. Waar voorheen 
bij kleine evenementen met een kennisgeving kon worden volstaan geldt dit nu voor A-
evenementen. Ingevolge het oude lid 4 kon het college alleen nadere regels stellen ten aanzien 
van kleine evenementen. Het is in het kader van de nieuwe evenementen-indeling wenselijk 
dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van alle categorieën evenementen. 
Daarmee behoudt het college de mogelijkheid om – in het algemeen of voor specifieke 
gevallen – evenementenbeleid vast te stellen. Het vierde lid is hierop aangepast. 
 

F. Artikel 2:39, lid 2, Speelgelegenheden, wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst 
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Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: een voor het publiek 
toegankelijke gelegenheid waar 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze 
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt 
geboden enig spel te beoefenen, waarbij 
geld of in geld inwisselbare voorwerpen 
kunnen worden gewonnen of verloren. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Justitie of de Kamer van Koophandel 
bevoegd is vergunning te verlenen; 

speelgelegenheden waar de mogelijkheid 
wordt geboden om het kleine kansspel als 
bedoeld in artikel 7c van de Wet op de 
kansspelen te beoefenen, of te spelen op 
speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van 
de Wet op de kansspelen, of de handeling 
als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet 
op de kansspelen te verrichten. 

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

indien naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in 
de omgeving van de speelgelegenheid of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig worden beïnvloed door de exploitatie 
van de speelgelegenheid; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

1. Dit artikel verstaat onder 
speelgelegenheid: een voor het publiek 
toegankelijke gelegenheid waar 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze 
bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt 
geboden enig spel te beoefenen, waarbij 
geld of in geld inwisselbare voorwerpen 
kunnen worden gewonnen of verloren. 

2. Het is verboden zonder vergunning van 
de burgemeester een speelgelegenheid te 
exploiteren of te doen exploiteren. Het 
verbod is niet van toepassing op: 

speelautomatenhallen waarvoor op grond 
van artikel 30c, eerste lid, onder c, van de 
Wet op de Kansspelen vergunning is 
verleend; 

speelgelegenheden waarvoor de minister 
van Veiligheid en Justitie of de Kamer van 
Koophandel bevoegd is vergunning te 
verlenen; 

speelgelegenheden waar de mogelijkheid 
wordt geboden om het kleine kansspel als 
bedoeld in artikel 7c van de Wet op de 
kansspelen te beoefenen, of te spelen op 
speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van 
de Wet op de kansspelen, of de handeling 
als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet 
op de kansspelen te verrichten. 

3. De burgemeester weigert de vergunning: 

indien naar zijn oordeel moet worden 
aangenomen dat de woon- en leefsituatie in 
de omgeving van de speelgelegenheid of de 
openbare orde op ontoelaatbare wijze 
nadelig worden beïnvloed door de exploitatie 
van de speelgelegenheid; 

indien de exploitatie van de 
speelgelegenheid in strijd is met een 
geldend bestemmingsplan. 
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Toelichting: 
Het betreft hier een technische wijziging. De tekst is aangepast naar de huidige naam van het 
ministerie. 

 
G. Artikel 2:48, Verboden drankgebruik, wordt als volgt gewijzigd:   
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

1. Het is verboden op een openbare plaats, 
die deel uitmaakt van een door het college 
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank 
te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes 
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij 
zich te hebben. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor: 

a. een terras dat behoort bij een 
horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Drank en Horecawet. 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

1. Het is voor personen die de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt verboden op 
een openbare plaats, die deel uitmaakt van 
een door het college aangewezen gebied, 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet 
voor: 

a. een terras dat behoort bij een 
horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, 
als bedoeld onder a, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de 
Drank en Horecawet. 

Toelichting  
Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 is het voor jongeren onder de 
achttien sowieso verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een 
‘dubbel’ verbod ontstaat, waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, 
is nu ingevoegd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen boven de achttien. 

 

H. Artikel. 3:5, lid 2, onder c, tweede gedachtestreepje, Gedragseisen exploitant en beheerder, 

wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en 
beheerder 
1. De exploitant en de beheerder: 
 
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet 
uit de ouderlijke macht of de voogdij; 
 
b. is niet in enig opzicht van slecht 
levensgedrag; en 
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c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 
 
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 

 
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt. 
 
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, 
is de exploitant en de beheerder niet: 
 
a. met toepassing van de artikel 37 van het 
Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis geplaatst of met toepassing van 
artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht 
ter beschikking gesteld; 
 
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door 
de rechter in Nederland, inclusief de drie 
openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius, en Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, dan wel door een andere rechter 
wegens een misdrijf waarvoor naar 
Nederlands recht een bevel tot voorlopige 
hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is 
toegelaten; 
 
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste 
twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
geldboete van 500 euro of meer of tot een 
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, onder a van het Wetboek van 
Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van: 
 
- bepalingen gesteld bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de 
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid 
vreemdelingen; 
 
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 
240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 
273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 
426, 429quater en 453 van het Wetboek van 
Strafrecht; 
 
- de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede 
artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 
van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
- de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 
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en 30b van de Wet op de kansspelen; 
 
 
- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 
 
 
 

en 30b van de Wet op de kansspelen; 
 
 
- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
weerkorpsen; 
 
- de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens 
en munitie. 

 

Toelichting 
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verouderde verwijzing naar het Wetboek van 
Strafrecht is gecorrigeerd.  
 
I.  Artikel 5:9, lid 1, Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen, wordt als volgt gewijzigd:  

 

Bestaande tekst  
 

Nieuwe tekst  

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een 
voor bewoning of ander dagelijks gebruik 
bestemd gebouw op zodanige wijze dat 
daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hun anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd die 
nodig is voor en gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 

Artikel 5:9 Parkeren van 
uitzichtbelemmerende voertuigen 
 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van lading, een lengte heeft van 
meer dan 6 meter of een hoogte van meer 
dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij 
een voor bewoning of ander dagelijks 
gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze 
dat daardoor het uitzicht van bewoners of 
gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke 
wijze wordt belemmerd of hen anderszins 
hinder of overlast wordt aangedaan. 
 
2. Het verbod geldt niet gedurende de tijd 
die nodig is voor en gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de 
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse 
noodzakelijk is. 

 
Toelichting  
Het betreft een technische wijziging, waarbij een verschrijving wordt gecorrigeerd.  

 
 

J. Aan artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen, wordt een vierde lid toegevoegd: 
 

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
 
1. Het is verboden zonder vergunning van 
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het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 
 
2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 

het college een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een 
intekenlijst aan te bieden. 
 
2. Onder een inzameling van geld of 
goederen wordt mede verstaan: het bij het 
aanbieden van goederen, waartoe ook 
worden gerekend geschreven of gedrukte 
stukken, dan wel bij het aanbieden van 
diensten aanvaarden van geld of goederen, 
indien daarbij te kennen wordt gegeven of 
de indruk wordt gewekt dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een liefdadig of 
ideëel doel is bestemd. 
 
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling 
die in besloten kring gehouden wordt. 
 
4. In afwijking van het eerste lid kan voor 
een inzameling gehouden door een 
organisatie met een CBF-Keur, een CBF-
Certificaat of een door het CBF verstrekte 
Verklaring van geen bezwaar met een 
kennisgeving worden volstaan.  
 
 

 
Toelichting 
Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke kring) 
een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de inzamelende 
organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en in dat kader aan 
strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie vervolgens een 
gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de aanvraag slechts aan het 
advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite overbodig en daarom is besloten 
de collectevergunning voor CBF-geregistreerde organisaties te laten vervallen. Om zicht te 
blijven houden op de inzamelingen binnen de gemeente en om te kunnen bepalen of 
inzamelingen in tijd enigszins gespreid zijn, dienen de betreffende organisaties wel een 
melding te doen. Bovendien kan de gemeente dan rekening houden met dergelijke 
inzamelingen bij het verlenen van een vergunning voor niet-CBF-geregistreerde organisaties. 

 

Artikel II   
Aanvragen die in behandeling zijn genomen en waarop nog niet is beschikt bij de 
inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld met inachtneming van dit besluit.  
 
Artikel III 
De in artikel I onder A t/m I voorgestelde wijzigingen worden opgenomen in de geconsolideerde 
versie van de  APV 2014 . 
 
Artikel IV  
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Bijlage I  Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014, met 
daarin opgenomen de in Artikel III genoemde wijzigingen van de APV 2013, wordt vastgesteld 
als Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2014. 
 
Artikel V 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 . 
 

 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 9 december 2014 , 

 

de griffier, 

 

 

mw. J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewinkel Vergunningen 

en Handhaving 

 Leiderdorp, 25 november 2014 

Onderwerp:  aanpassing APV  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Ontwerp wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2013 vaststellen 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De APV is vanouds het geëigende instrument om aan te geven welke geboden en 

verboden gelden voor het gebruik van de openbare ruimte en voor het gebruik van 

privé ruimten die uitstraling hebben op de openbare ruimte.  

De onderhavige wijziging van de APV komt enerzijds voort uit de aanpassing van de 

evenementenparagraaf in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2014, 

en anderzijds uit de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening 

van de APV. 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zie onder 1.a In het kort  

1.c Samenhang beleidsvelden 

 -Zie onder 3. Argumenten 

          - Regelgevingsbeleid en methodiek wijzigingsverordening 

In de publicatie “100 ideeën voor de gemeentelijke regelgeving” heeft de VNG aangeraden 

een wijzigingsverordening anders op te zetten. Een klassieke wijzigingsverordening is vaak 

moeilijk te lezen en te begrijpen. Via de opzet van twee kolommen waarin de bestaande 

tekst en de nieuwe tekst naast elkaar staan, is goed te lezen en te begrijpen wat de inhoud 

en de bedoeling van de wijziging is.  

Na het vaststellen van de wijzigingen wordt de geconsolideerde verordening, dus de 

volledige tekst met daarin aangebracht de wijzigingen, vastgesteld.  De integrale versie 

van de vastgestelde en bekendgemaakte regelgeving wordt  gepubliceerd in de 

CVDR/Overheid.nl .   

 

*Z00325D897
3* 
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De VNG heeft de aangesloten gemeenten geattendeerd op de wijzigingen in de  

regelgeving en de ervaringen met de gedereguleerde APV. De keuze voor de uit  te  

voeren aanpassingen is aan de gemeente. Zij kan zorgdragen voor aanpassingen die  

aansluiten bij de plaatselijke ervaringen en het lokale APV toezicht en handhavingskader.    

 

2 Beoogd effect 

Voor een juist gebruik van het openbaar gebied, de uitvoering van het toezicht en de 

handhaving van de APV voorschriften en bepalingen is het van belang dat zij consequent 

en effectief kunnen worden gehanteerd. Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en 

aanpassingen nodig.   

 

3 Argumenten 

Het evenementenbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe. Het onderscheid 

tussen evenementen en kleine evenementen (die niet vergunning- maar alleen 

meldingplichtig waren) bleek te beperkend, vooral te belastend voor aanvragers vanuit 

legesoogpunt. In de huidige tarieventabel bij de Legesverordening is voor alle (reguliere) 

evenementen – hoe groot of klein ook – één tarief opgenomen. In de praktijk is gebleken 

dat voor een aantal ( kleinere ) evenementen de nagestreefde kostendekkendheid van de  

vergunningverlening werd overschreden.  Voorts bleek de legesvrijstelling voor een 

evenementenvergunning voor lokale, niet commerciële aanvrager, niet goed te hanteren 

wat betreft het aspect niet commercieel of non profit. 

 

Om te zorgen dat niet meer dan kostendekkend wordt gewerkt, stellen wij voor een 

onderscheid te maken tussen drie categorieën evenementen: A-, B- en C-evenementen, 

met elk een eigen tarief in de Legesverordening. Op deze manier verhoudt de tariefstelling 

zich beter met de kosten die aan de behandeling van de  evenementen vergunning 

aanvraag kunnen worden verbonden. In het voorstel tot vaststelling van de 

Legesverordening 2015, met Tarieventabel, zullen wij een voorstel tot  wijziging van de 

vrijstellingsbepaling doen en voorstellen de Tarieventabel aan te passen in verband met de 

gewijzigde evenementen indeling in  artikel 2:24  van de  APV. 
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Evenementen die voorheen als “klein evenement” konden worden aangemerkt, vallen nu 

onder de categorie A-evenementen. Deze evenementen zijn niet vergunningplichtig, maar 

er kan met een kennisgeving worden volstaan. B-evenementen zijn evenementen die een 

beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving hebben, maar wel 

vergunningplichtig zijn gelet op de duur, de geluidsproductie, of de locatie op de openbare 

weg. Voor B-evenementen geldt in beginsel een maximale geluidsproductie tot 60 dBA. 

Een C-evenement is een evenement met een grote impact op het woon- en leefklimaat in 

de gemeente met mogelijk regionale gevolgen voor het verkeer en de 

hulpverleningsdiensten. Deze zwaarste categorie evenementen komt in de gemeente 

Leiderdorp niet zo vaak voor. 

Het is denkbaar dat voor sommige evenementen die qua duur, aantal bezoekers en locatie 

als B-evenement moeten worden beschouwd, een hogere geluidsproductie gewenst is. 

Om te voorkomen dat dergelijke evenementen gelijk als C-evenement moeten worden 

aangemerkt, kan de burgemeester in deze gevallen een ontheffing verlenen van de 

maximale geluidsproductie. 

 

Ingevolge het huidige artikel 2:48, is het verboden voor eenieder om op een openbare 

plaats alcoholhoudende drank te gebruiken. Met  de wijziging van de Drank- en Horecawet 

per 1 januari 2014 is het echter voor jongeren onder de achttien sowieso verboden om 

alcoholhoudende drank te gebruiken. Om te voorkomen dat een ‘dubbel’ verbod ontstaat, 

waardoor deze APV-bepaling zelfs onverbindend zou kunnen blijken, dient de huidige 

bepaling zo te worden gewijzigd dat het verbod in de APV slechts geldt voor mensen 

boven de achttien. 

 

Tot op heden was voor alle soorten collectes en inzamelingen (behalve die in huiselijke 

kring) een collectevergunning vereist. In de praktijk blijkt echter dat veel van de 

inzamelende organisaties geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en 

in dat kader aan strenge eisen moeten voldoen. Wanneer zo’n geregistreerde organisatie 

vervolgens een gemeentelijke collectevergunning aanvraagt, toetst de gemeente de 

aanvraag slechts aan het advies van het CBF. Dat maakt de collectevergunning in feite 

overbodig en daarom is besloten de collectevergunning voor CBF-geregistreerde 

organisaties te laten vervallen. Om zicht te blijven houden op de inzamelingen binnen de 

gemeente, dienen de betreffende organisaties wel een melding te doen. 
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Voor het plaatsen een mobiele kraan op gemeentegrond was in alle gevallen een 

omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunningprocedure is, in gevallen waarbij 

voor de plaatsing van de kraan geen weg wordt afgesloten en dus weinig invloed op de 

omgeving heeft, veel te uitgebreid en te langdurig om een plaatsing te vergunnen. Indien 

met het plaatsen van de kraan geen wegen worden afgesloten kan men voortaan volstaan 

met een melding. Door het melden van de activiteit kan de plaatsing van de kraan worden 

getoetst op (verkeers-)veiligheid. Indien er een weg wordt afgesloten dient men nog steeds 

een omgevingsvergunning aan te vragen aangezien de toetsing hiervan meer tijd in beslag 

neemt en de plaatsing van de kraan grote invloed heeft op de leefomgeving. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

       nvt 

 
5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie  
De VNG attendeert gemeenten op de wijzigingen in de  regelgeving en de ervaringen met 

de gedereguleerde APV. De keuze voor de uit  te  voeren aanpassingen is aan de 

gemeente. Zij kan zorgdragen voor aanpassingen die  aansluiten bij de plaatselijke 

ervaringen en het lokale APV toezicht en handhavingskader. Voorts kunnen 

ontwikkelingen in de jurisprudentie en de eigen ervaring aanleiding geven tot het 

aanpassen van de APV. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 
 
Bijlagen:  

 Ontwerp wijzigingsverordening APV 2013, RBS  

 Bijlage I Geconsolideerde versie Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 
2014  

 Model APV verordening  VNG 2013 
 



LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 9 december 2014 

  
 
 

1. SP71 2e Bestuursrapportage periode januari – augustus 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
2. Intrekken MAU-aanvraag, brief van het college d.d. 12 november 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

3. Fietsbrug A4 verzoek plaatsen trap bij plaatsen fietsbrug over A4, brief van het 
college d.d. 12 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4. Interbestuurlijk Toezicht – Staat van de Gemeenten, brief van de Provincie Zuid-

Holland d.d. 14 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
5. Oude Rijnzone concept begroting 2015 reactie college d.d. 4 november 2014 

Voor kennisgeving aannemen 
 

6. Focus gemeente Leiderdorp in uitvoering Economie071, brief van het college 
d.d. 19 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
7. Toezegging informatie over drones – vigerend beleid, brief van het college d.d. 

20 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone, brief van het college 

d.d. 7 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
9. Oude Rijnzone brief over beschikking pro-forma bezwaarschrift d.d. 20 

november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 
10. Welstandsnota toelichting op het jaarverslag, brief van het college d.d. 26 

november 2014 
Agenderen voor informatieavond 

 
11. Informatiecentrum A4 voortgangsbericht rond de transformatie, brief van het 

college d.d. 26 november 2014 
Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

 

 

 



N.B. 

Voor kennisgeving aannemen 

Betrekken bij besluitvorming 

Voor afdoening naar het College van burgemeester en wethouders. 

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

waarbij de mening van het college van belang is) 
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Besluitenlijst POLITIEKE AVOND 17 november 2014  

 
 

Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) 
Om de herontwikkeling aan de Hoogmadeseweg 60A mogelijk te maken is het nodig af te wijken van 
het bestemmingsplan. Het Politiek Forum is blij met de aanpassingen in het voorstel m.b.t. de ingang 
aan de Hoogmadeseweg, de (nok)hoogte en de gevel. De meerderheid van het Forum geeft aan dat 
de politiek niet gaat over de beoogde dierenkliniek. LPL geeft aan zich nog te beraden op beslispunt 4 
(de herontwikkeling van Ranzijn toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van 
geen bedenkingen van de raad niet vereist is) van het voorstel. GroenLinks kondigt een motie aan 
waarin ze aandacht vraagt voor de duurzaamheid van het gebouw en het niet plaatsen van reclame-
uitingen gericht op de begraafplaats. De raad neemt op 8 december een besluit over de motie en het 
voorstel. 

 
Notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Re-integratieverordening Participatiewet 
De heer van der Meij spreekt in namens de Adviesraad Werk en Inkomen. Hij geeft aan 
tegenprestaties onnodig en demotiverend te vinden en benadrukt dat het instellen van tegenprestaties 
een vrije keus van gemeente is. D66, de VVD, het CDA en LPL zijn positief over dit voorstel gericht op 
het in beweging brengen en stimuleren van mensen. Ze zijn van mening dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor uitzonderingen. De PvdA heeft moeite met de verplichting van 8 tot 16 uur en 
heeft zorgen over verdringing op de arbeidsmarkt. GroenLinks is ook tegen het verplicht stellen van 
een tegenprestatie, maar bepleit vooral gelijkheid in de regio. De raad neemt op 8 december een 
besluit over deze drie verordeningen. 
 
 

 

R A A D 

 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 

 
Motie van GroenLinks over Veiligheid Tunnelbak A4  
Nadat GroenLinks uitlegt dat het gaat om een virtuele oefening, aangevuld met een 
ontruimingsoefening van een school en dat rapportage aan de raad eens per jaar voldoende is, krijgt 
de motie raadsbrede steun. 
 
Motie van de PvdA over verordeningen 3D 
De raad houdt deze motie over het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein aan om eerst in het 
presidium te overleggen hoe de instelling van een dergelijke adviesraad vorm kan krijgen. 

 
Aanbesteding accountant 
De raad stelt het programma van eisen, de selectiecriteria en gunningscriteria en per 
gunningscriterium de weging vast voor de aanbesteding van een nieuwe accountant.  

 
RDOG Ontwerpbegrotingswijzigingen 
De raad stemt in met de concept zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2014-IV en I 2015-I. 

 
Actualisering Belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2015 
De raad stelt de volgende belastingverordeningen en tarieven vast voor het belastingjaar 2015: 
 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 en 
reinigingsrechten 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 
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 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 

 Verordening op de heffing en invordering van Leges 2015 
 
De Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 komt in de raad 
van 8 december aan de orde, omdat de tarieven nog niet bekend zijn. 
 

 
Veiligheidshuis Hollands-Midden 
De raad stemt – met uitzondering van D66 -  in met deelname aan het Veiligheidshuis en de regionale 
financiering. Hoewel D66 achter het instituut Veiligheidshuis staat, kan de partij niet instemmen, omdat 
zij zich te veel zorgen maakt over  een communicatiestructuur die onvoldoende is geïntegreerd in de 
structuur van de 3 d’s, over de financiering en over de privacy. 

 
Beleidsplan Participatiewet 
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en  
bijstand (WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet  
uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de 
gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB.  
Het CDA vindt raadsbrede steun voor een amendement (tekstwijziging) waarin de instroom in beschut 
werk op een taakstelling van 1 op de 3 uitgestroomde WSW-medewerkers wordt gesteld, i.p.v. op een 
maximum. 
De raad stemt unaniem in met het Beleidsplan Participatiewet. GrL en PvdA vinden een eerte 
tussenevaluatie in het derde kwartaal 2016 te laat en stemmen daarom tegen dit onderdeel van het 
besluit. 

 
Lijst van toezeggingen en moties 
De burgemeester zal de raad schriftelijk informeren over het vigerende beleid ten aanzien van drones. 
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