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Inleiding 
Naar aanleiding van de nogal schokkende cijfers uit de Prognosebrief hebben de drie 
oppositie fracties zich beraden of de komende Raadsvergadering het document ter 
bespreking op de agenda moet worden gezet. Gelet op het feit dat we, zeer binnenkort, 
bij de Jaarrekening over de definitieve cijfers kunnen beschikken (en in de aankomende 
Kadernota het budgettaire beleid voor 2017 bekend zal worden gemaakt) lijkt het ons 
beter om bij die agendapunten in de volgende raadsvergadering daarover het politieke 
debat te voeren.  
 
Dat laat onverlet dat het vermoede overschot ten tijde van ongekende bezuinigingen 
naar de bevolking toe wrang is en wij maken ons dan ook zorgen over de effecten. 
Daarom, in aanvulling op eerder gestelde vragen, nog een aantal vragen met het verzoek 
die voor komende raadvergadering te beantwoorden.  
 
Vragen 
1. Met welke frequentie laat het college zich gedurende het jaar informeren over de 
stand van budgetten? 
 
De integrale informatievoorziening sluit aan bij de afgesproken planning en control cyclus, 
waarbij de 1e en de 2e bestuursrapportage, de laatste begrotingswijziging, de 
prognosebrief en de jaarrekening de bekende producten zijn.   
 
2. Er zou in 2015 terug houdend zijn omgegaan met de budgetten. Zijn er door die 
terughoudendheid mensen die geen hulp hebben gekregen, terwijl nu blijkt dat er 
voldoende budget is? Zo ja, komen die mensen nu wel in aanmerking om alsnog hulp te 
krijgen? 
 
Er is niet terughoudend omgegaan met de 3D-budgetten voor de inzet van hulp. De 
terughoudendheid, waarover u eerder bent geïnformeerd, heeft vooral betrekking gehad 
op het nog niet ontwikkelen van nieuwe initiatieven en op het gebied van de preventieve 
jeugdhulp. Deze nieuwe initiatieven staan wel gepland voor 2016. 
 



Wij hebben geen signalen ontvangen dat inwoners als gevolg van financiële of budgettaire 
overwegingen niet de zorg of ondersteuning hebben gekregen die nodig was. Zoals u 
bekend loopt de toegang tot de hulp/zorg via het Sociaal Team Leiderdorp en het Jeugd- en 
gezinsteam. Samen met de inwoner stellen zij een plan op. Uitgangspunt daarbij is te doen 
wat nodig is voor de inwoner. Er is, vooruitlopend op de nog uit te voeren nadere analyse 
(2016-2017), voor ons geen aanleiding om het beleid op dit terrein reeds nu te wijzigen.  
 
3. Met betrekking tot de onderuitputting re-integratie budget: het laatste kwartaal 2015 
werd kennelijk geen re-integratie activiteit voor uitkeringsgerechtigden meer 
gefinancierd omdat er geen budget meer zou zijn. Dat bleek achteraf niet te kloppen. 
Hoe kon dit gebeuren? Welke maatregelen zijn genomen om de schade hier te 
herstellen? 
Re-integratie Leiden (RL) voert in de praktijk een (naar nu blijkt, te) voorzichtig beleid bij 
het inzetten van re-integratietrajecten voor het toeleiden van mensen naar zo regulier 
mogelijke arbeid. Dat is voornamelijk het gevolg van een combinatie van twee factoren: 
1. het ontbreken van real-time informatie over gemaakte kosten per klant (op elk 
moment in het jaar); 
2. de voorwaarden die uw raad heeft gesteld (budget is leidend, geen overschrijding 
over de kalendergrens heen en beschikbaar stellen budget per kwartaal). 
 
Het is daardoor de laatste jaren de gewoonte dat bij de start van een re-integratietraject  
de maximale voor dat traject geldende kostprijs binnen het beschikbare budget wordt 
vastgelegd, ongeacht of de betreffende klant daadwerkelijk het gehele traject doorloopt. 
Voordeel van deze werkwijze is dat de kans op overschrijding van het budget vrijwel nihil 
is. Nadeel is dat het beschikbare budget nooit optimaal wordt benut. Wij vinden dit in 
bovenstaande context acceptabel, zolang deze onderuitputting beperkt blijft. Over 2015 
bleek het verschil echter veel groter dan eerdere jaren. Dit kwam pas aan het licht bij het 
opstellen van de jaarrekening 2015 door RL, toen geleidelijk duidelijk werd welke kosten 
daadwerkelijk zijn gemaakt. 
 
Deze situatie was voor ons aanleiding om in gesprek te gaan met RL, om te voorkomen dat 
een dergelijke omvangrijke onderuitputting zich in de toekomst opnieuw voor zal doen.  
Inmiddels is met RL afgesproken dat bij de inzet van nieuwe re-integratietrajecten 
voortaan uit zal worden gegaan van ervaringscijfers over de (veelal lagere) uiteindelijke 
kosten per traject. Hierdoor ontstaat ruimte om jaarlijks een groter aantal trajecten in te 
zetten dan puur op basis van een maximale kostprijs mogelijk is. Wel neemt het risico op 
overschrijding van het beschikbare budget hierdoor enigszins toe, omdat de ervaring over 
eerdere jaren immers geen garantie biedt voor de uitgaven in het lopende jaar. Wij zullen 
uw raad mede om die reden dit jaar een integraal voorstel voorleggen voor gedeeltelijke 
aanpassing van het beleid ten aanzien van de besteding van het re-integratiebudget. 
 
4. Kan het college de ontwikkeling aantallen bijstandsgerechtigden van de afgelopen 
twee jaar aangeven.  
Wij verwijzen u naar de bijgevoegde weekcijfers over de jaren 2014, 2015 en 2016 (tot en 
met week 17, bron: uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Een minder gedetailleerd 
overzicht van de ontwikkelingen in diezelfde periode vindt u in onderstaande grafiek. 
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5. Het budget bijzondere bijstand/minima budget wordt al jaren niet uitgeput. Wat 
wordt er gedaan om de regeling op een doeltreffende manier bij de doelgroep bekend te 
maken.  
Klanten worden periodiek en op diverse wijzen geïnformeerd over de mogelijkheden om 
gebruik te maken van de voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand en het 
minimabeleid. Communicatie vindt zowel plaats via publicaties in bijvoorbeeld Gemeente 
aan Huis/Stadskrant Leiden, als direct, door middel van brieven aan klanten of specifieke 
doelgroepen binnen het klantenbestand. Voorts worden klanten, waar nodig, in gesprekken 
met hun klantmanager of bijvoorbeeld via het Sociaal Team Leiderdorp  gewezen op de 
beschikbare mogelijkheden. Wij zijn derhalve van mening dat de informatievoorziening 
voldoende en adequaat is. Het is naar onze overtuiging de verantwoordelijkheid van de 
klant om daadwerkelijk gebruik te maken van de geboden voorzieningen.  
 
6. In antwoord op de vragen van de VVD geeft het college aan dat een aantal zorg 
aanbieders de rekeningen over 2015 pas in het tweede kwartaal 2016 heeft 
aangeboden. Om welke bedragen gaat het qua hoogte? Maw – wat is de ordegrootte 
waarmee het overschot nog zal afnemen? 
 
Het betreft met name facturen vanuit de laatste zorgperiode (periode 13) van 2015. De 
zorgaanbieders worstelen om tijdig de gegevens aan te leveren voor zowel hun eigen 
jaarrekening als die van hun opdrachtgevers. Wij verwachten de komende weken dit beeld 
wel te krijgen. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u hierover adequaat informeren. Om 
u met enige voorzichtigheid een  beeld te geven, deze bedragen variëren afhankelijk van 
het aantal cliënten per zorgaanbieder tussen € 2.000,- en € 30.000,- per zorgaanbieder. 
 
7. Bij de niet sociaal gerichte overschotten springt het overschot op bestuur, 
burgerzaken en veiligheid eruit. Wat was het totale begrote bedrag? Kan het college 
aangeven waarom hier 510 k overschot ontstaat? 
 
De geraamde baten en lasten 2015 voor programma 6 zijn als volgt: 
 Lasten  13.576.000 
 Baten    1.054.000 
 Saldo  12.522.000 
 
De belangrijkste resultaten op programma 6 zijn: 



 De kosten voor de crisisopvang van vluchtelingen vallen € 50.000 lager uit dan de in de 
laatste begrotingswijziging opgenomen €125.000.  

 De legesinkomsten van onder andere huwelijken, reisdocumenten en rijbewijzen zijn in 
2015 door een toegenomen aantal aanvragen € 45.000 hoger uitgevallen. 

 Op de totale personele begroting is een onderuitputting gerealiseerd door ontvangen 
vergoedingen van derden voor gedetacheerde medewerkers. Bovendien zijn er ook 
meerdere bedragen ontvangen uit Ziektewet uitkeringen. Dit betreft uitkeringen over 
een langere periode dan alleen 2015. Daarnaast is er op jaarbasis sprake van een 
lichte onderbezetting. Bij elkaar leidt dit tot een begrotingsoverschot van € 293.000, 
zie ook de paragraaf bedrijfsvoering. 

 Van de VHRM hebben wij bij de afrekening over 2014 € 65.000 terug ontvangen.  
 


