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Sinds 2007 voert de gemeente Leiden (afdeling sociale zaken) de Bijstandswet uit voor 
de gemeente Leiderdorp. Over de uitvoering wordt jaarlijks een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld/aangepast. Mede omdat wettelijke taken en 
beleidsafspraken kunnen wijzigen. Met ingang van 2015 volgden veel wijzigingen als 
gevolg van de 3 decentralisaties, waaronder de Participatiewet. Bij de 3D’s wordt 
uitgegaan van een zo integraal mogelijke benadering en wordt de informatievoorziening 
aan burgers steeds belangrijker. 
Vragen: 
 
1. Waarom heeft de Gemeente Leiden de verspreiding van haar informatievoorziening 

aan haar cliënten in Leiderdorp sinds januari 2016 stopgezet? 

 

Antwoord: 

De gemeente Leiden heeft vorig jaar de publicatie van de gemeentelijke 

informatie (via de Stadskrant) opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is gegund 

aan Buijze, uitgever van het Leids Nieuwsblad, die met name door het stopzetten 

van de verspreiding in de regiogemeenten als voordeligste uit de bus kwam. 

 

2. Is het college het met het CDA eens dat gebrek aan informatie, cliënten in hun 

zelfredzaamheid beperkt, en ook achtergesteld worden t.o.v. Leidsche cliënten? 

 

Antwoord: 

Ja, door het stopzetten van de verspreiding van de Stadskrant ontvangen 

Leiderdorpse klanten van Werk en Inkomen niet langer de voor hen relevante 

informatie. Dit vinden wij niet wenselijk en is evenmin conform de in de DVO 

vastgelegde afspraken. 

 



 

 

3. Is er over deze wijziging in informatievoorziening met het Leiderdorpse college 

overleg geweest?  

 

Antwoord: 

Nee. De aanbesteding is geïnitieerd door de afdeling communicatie van de 

gemeente Leiden, die hierover geen contact heeft gehad met de afdeling W+I. 

Daardoor waren de bij de aanbesteding betrokken medewerkers van de 

gemeente Leiden niet op de hoogte van de speciale afspraken tussen beide 

gemeenten ten aanzien van de informatievoorziening van Leiderdorpse klanten 

W+I. Dit heeft bij de gunning derhalve ook geen rol gespeeld. De afdeling W+I is 

hierdoor eveneens verrast en heeft de gemeente Leiderdorp inmiddels laten 

weten op korte termijn naar een aanvaardbare oplossing te zoeken. 

 

4. Ziet het college b.v. in het kader van de dienstverleningsovereenkomst 

mogelijkheden om aanvullende afspraken te maken met de Leidsche 

uitvoeringsorganisatie over de verbetering of herstel van de informatievoorziening 3D 

breed in Leiderdorp? (met andere woorden : de situatie zoals in het jaar 2015 

herstellen) 

 

Antwoord: 

In de DVO zijn reeds sluitende afspraken gemaakt over de informatievoorziening 

met betrekking tot werk en inkomen. Die vormen ook de aanleiding voor het 

vinden van de oplossing voor het ontsluiten van informatie over werk en inkomen. 

We zullen u hier binnenkort over informeren. Voor wat betreft overige informatie 

over 3D onderwerpen bestaan dergelijke afspraken niet.   

 

 


