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Geachte gemeenteraad, 
 
Dit memo geeft extra inzicht in de voorgestelde programma indeling. De voorgestelde programma 
indeling ligt aankomende maandag ter besluitvorming in de Raad.  
 
De nieuwe programma indeling sluit aan bij de veranderende rol van de gemeente in de 
samenleving: 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'. De ontwikkeling van de gemeente Leiderdorp om 
meedoen makkelijk te maken en meer de verbinding te maken met de inwoners om Leiderdorp nog 
aantrekkelijker te maken. 
 
 
Hoofdindeling 
1. Meedoen in Leiderdorp 

 
De lijn is van zelfstandige inwoners (1A) naar inwoners die een stevige ondersteuning nodig hebben 
(1C). Zoals eerder geconstateerd is ‘ontplooiend’ voor subprogramma 1C een verwarrende term. Dat 
hierover een semantische discussie ontstaat, is aanwijzing dat benaming onvoldoende duidelijk is. 
‘Ondersteunde inwoners’ omschrijft de doelgroep (en de taken van de gemeente) beter, maar 
vanwege stigma/negatieve connotatie eerder al verworpen. Goede synoniemen zijn er nauwelijks, 
maar 1C ‘ondersteuning voor inwoners’ is een optie. 

1A actieve en gezonde inwoners 

 
Open en voor iedere inwoner toegankelijke voorzieningen. 
Bedoeld voor zelfstandige inwoners, die daarin eigen 
keuzes maken. Gemeente voorziet in basisvoorzieningen 
en biedt inwoners ruimte om naar eigen inzicht te 
benutten. 

1B zelfredzame inwoners 

 
Algemene voorzieningen voor inwoners die (enige) 
ondersteuning nodig hebben om volwaardig te kunnen 
participeren. De gemeente faciliteert en maakt mogelijk. 

1C ontplooiende inwoners 

 
Zwaardere voorzieningen, veelal noodzakelijk om te 
kunnen leven en participeren. Veelal geen keuze. De 
gemeente ondersteunt of laat ondersteunen.  
 

 

 



 

 

2. Aantrekkelijk Leiderdorp 

 
Doel is het realiseren van een prettige fysieke leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt of 
op bezoek komt 

2A werken en ondernemen in het dorp 

 
Economisch beleid en specifiek gebruik van de 
openbare ruimte voor bijvoorbeeld markthandel. Onder 
het economisch beleid valt ook de  

 
belangrijke regionale samenwerking op het gebied van 
detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. 

2B wonen en recreëren in het dorp 

 
De Leiderdorpse volkshuisvesting waaronder zowel 
koop als huur, sociaal als vrije markt. Daarnaast ook de 
ruimte en voorzieningen voor recreatie en 
vrijetijdsbesteding.  

2C ruimte in het dorp 

 
Evenwichtige verdeling van functies. Zo heet het in de 
Omgevingswet en dat blijft een belangrijke taak van de 
gemeente. Omgevingsplannen en onderwerpen die 
daar onder horen, zo ook Verkeer 

2D dienstverlening aan het dorp 

 
De klant staat centraal en onze dienstverlening wordt 
bepaald door de vraag van de klant. Het Serviceplein 
(KCC) is de ingang voor vragen van inwoners, 
ondernemers en instellingen en biedt service bij het 
verkrijgen van alle producten (zoals reisdocumenten en 
vergunningen), diensten (onder andere afvalinzameling 
en groenonderhoud) en informatie van/over de 
gemeente (bijvoorbeeld bestemmingsplannen en 
(tijdelijke) verkeersaanpassingen). 

 

2E grondexploitaties 

Wanneer gemeentegrond in ontwikkeling wordt 
gebracht komen deze in een aparte exploitatie terecht. 
Bij het oprichten van deze exploitatie worden ramingen 
gemaakt van de kosten en opbrengsten. Binnen dit deel 
programma wordt hierop gestuurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Bestuur en organisatie van Leiderdorp 

 
Leiderdorp is in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te realiseren. Dat 
doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten en verbindingen te 
leggen met onze inwoners, maatschappelijke, bestuurlijke en private partners. Op deze manier 
willen wij voor onze inwoners effectief en efficiënt zijn en gebruik maken van hun kennis en kunde. 
Leiderdorp versterkt de eigen kracht van haar inwoners onder het motto ‘Van meepraten naar 
meedoen’. 

3A bestuur 

 
Het bestuur van Leiderdorp streeft naar een gemeente 
waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijk 
middenveld actief mee denken en helpen bij het 
besturen van de gemeente. Leiderdorp wil de 
betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en - uitvoering en 
de dienstverlening vergroten.  

3B bedrijfsvoering 

 
Bedrijfsvoering is een onderdeel van de primaire 
processen, dienstverlening aan inwoners en beleids- en 
bestuurlijke processen.  

 

3C regiozaken 

In dit subprogramma wordt de bestuurlijke koers van 
Leiderdorp voor regionale samenwerking beschreven 
met de daarbij horende doelen. 
 

 


