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CDA 1 20 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Werkgroep 1 / 

132 Verkoop 

accommodaties

Hylke Holverda In deze bezuiniging wordt uitgegaan van de 

verkoop van zes gemeentelijke 

accommodaties. In het risico wordt gesteld 

dat de huidige waarde lager is dan de 

boekwaarde en dat de bezuiniging dan 

alleen via verhuur kan worden gerealiseerd. 

1) Wat zijn de gevolgen voor de 

kapitaallasten als wordt verkocht tegen een 

lagere waarde dan de boekwaarde? 2) Hoe 

groot schat het college het risico dat er 

geen besparing wordt gerealiseerd? 3) 

Leidt een hogere verkoopopbrengst 

potentieel ook tot een hogere besparing?

1- Als de verkoopwaarde lager is dan de boekwaarde ontstaat een boekverlies. De restant boekwaarde wordt 

dan ten laste van de rekening van baten en lasten afgeboekt.                                                2- Klein risico. 

De boekwaardes van de meeste panden zijn laag (behalve Karolusgulden, reeds verkocht), nihil of volledig 

afgeschreven.                                                                                                                              3- Ja

CDA 2 27 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

211 Bijdrage St. 

Land van Wijk en 

Wouden 

stopzetten

Gert-Jan Nottelman In de toelichting staat dat de beleidsmatige 

gevolgen na stopzetten van de bijdrage 

aan deze stichting gering zijn en de 

effecten voor onze gemeente nauwelijks 

meetbaar zijn. Wat zijn tot nu toe de 

effecten en voordelen voor Leiderdorp 

dankzij onze bijdrage?

De meerwaarde van de stichting Land van Wijk & Wouden ligt in de samenwerking met andere gemeenten, 

boerenorganisaties en ondernemers om vernieuwende stad-platteland verbindingen te creëren in het Groene 

Hart gebied tussen Leiderdorp en Zoetermeer. Activiteiten zijn onder andere de Polderdag, Koe-alerts, actief 

zijn in promotieplatforms om burgers uit de gemeente te verleiden het buitengebied te bezoeken (bv 

boerenlandpaden), het samen met partners ontwikkelen van promotieproducten voor het hele gebied zoals 

bijvoorbeeld een interactieve kaart met aanbieders van streekproducten, een Buitenspeelkaart en een 

Polderkalender met seizoensgebonden activiteiten en evenementen in het buitengebied (voor de doelgroepen 

gezinnen met kinderen en senioren).

CDA 3 30 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

306 Taakstelling 

Gemeenschappeli

jke Regelingen

Sjaak Koot Er is een taakstelling voor de 

Gemeenschappelijke regelingen. Al langer 

merkt het CDA op dat de bijdrage aan de 

Gemeenschappelijke regelingen harder 

stijgt dan onze begroting. Wij vinden het 

zorgwekkend dat een steeds groter 

percentage van onze begroting niet meer 

onder onze directe invloed staat. Er lijkt 

een soort autonome groei te zijn van uren 

en omvang. Nu er bezuinigd moet worden, 

willen we graag weten hoe realistisch deze 

beperking van uitgaven door GR is.  

Verwacht de wethouder dat hij de andere 

gemeenten meekrijgt – ook de grootste – 

in het beperken van de uitgaven? Jaar op 

jaar?

Als de raad instemt met de voorgestelde maatregel gaat het college aan de slag om steun te verwerven mij 

andere gemeenten. Wat de kans op succes is, valt op dit moment moeilijk in te schatten, maar niets doen is 

wat ons college betreft geen optie. Uiteraard zetten wij in op een structurele verlaging van de bijdrage aan 

de gemeenschappelijke regelingen gelet op de probleemstelling binnen onze eigen begroting.

CDA 4 31 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

405 Extra 

verhoging 

toeristenbelasting

Sjaak Koot Betreft een verhoging toeristenbelasting 

met 25% naar hetzelfde niveau als van de 

regiogemeenten. Welke regiogemeenten 

worden bedoeld en wat is de hoogte van de 

toeristenbelasting in die gemeenten?

In de vergelijking zijn de navolgende gemeenten betrokken. Leiden met een tarief van € 2,50 (2020), 

Oegstgeest met een tarief van € 2,50 (2020), Voorschoten met een tarief van 2,53 (2020), Wassenaar met 

een tarief van € 3,29 (2020) 

CDA 5 34 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

408 Verhoging 

dividend 

deelnemingen

Sjaak Koot De inkomsten van Tennet blijken huur te 

zijn. Waarom werden deze huurinkomsten 

bij dividend geboekt?

Deze vraag berust mogelijk op een misverstand. In de gemeentelijke begroting wordt op de post 

deelnemingen uitsluitend dividend van de BNG en Alliander verantwoordt
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CDA 6 34 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

408 Verhoging 

dividend 

deelnemingen

Sjaak Koot Leiderdorp ontvangt jaarlijks trouw 

dividend van de BNG. De vorige crisis was 

anders van aard, maar ook toen is steeds 

dividend uitgekeerd. Over 2020 heeft het 

kabinet opgeroepen geen dividend uit te 

keren. Dat geldt vast ook voor de BNG, 

maar het lijkt aannemelijk dat vanaf 2021 

de BNG haar dividendbeleid hervat, dat 

scheelt vanaf 2022 jaarlijks 100.000 tot 

175.000 euro. Is er niet publieke informatie 

waardoor dit niet zo is opgenomen?

De BNG heeft op 1 april aan de aandeelhouders laten weten de dividenduitkering over 2019 op te schorten. 

Het gaat voor Leiderdorp om een bedrag van EUR 142.000.  Wij gaan er vooralsnog van uit dat de 

dividenduitkering op 1 oktober 2020 zal worden ontvangen. Zie hierna het bericht van de BNG.

GL 1 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

404 OZB Hoe lang is in Leiderdorp de OZB al alleen 

geïndexeerd?

Indexatie, in 2015 en 2016 is de opbrengst gestegen met de inflatie correctie, in 2017 en 2018 geen stijging 

en in 2019 en 2020 weer wel een stijging met de inflatiecorrectie.

GL 2 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

404 OZB In hoeverre is het juridisch mogelijk om 

een progressieve OZB in te voeren?

Dat is op grond van de Gemeentewet niet mogelijk. Op grond van artikel 219 lid 2 kunnen gemeentelijke 

belastingen worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien 

verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het 

inkomen, de winst of het vermogen. 

Op basis van artikel 202c is de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen de op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor 

het kalenderjaar.

De belasting bedraagt op grond van artikel 2020f een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

wordt gelijkelijk vastgesteld voor onderscheidenlijk de belasting op het eigendom van woningen, het 

eigendom van niet-woningen of het gebruik van niet-woningen.

GL 3 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

404 OZB Wat zou de opbrengst zijn van de volgende 

progressieve OZB verhoging (uitgaande 

van een vrijstelling van sociaal verhuurde 

woningen):

WOZ 0-200k: 0%

WOZ 200-250K: 0,5%

WOZ 250-300K: 1%

WOZ 300-350: 1,5%

WOZ 350-400K: 2%

WOZ 400-500K: 3%

WOZ 500-1000K: 4%

WOZ > 1000K: 5%

Een progressieve OZB verhoging is niet mogelijk, zie voorgaande vraag.

GL 4 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

404 OZB In hoeverre is het juridisch mogelijk een 

belasting in te voeren op de WOZ stijging 

bij overdracht van een pand?

De gemeentewet bied geen ruimte voor een belasting op de waardestijging bij de overdracht van een pand. 

GL 5 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

120 DVO 

schuldhulp

Simone Berk/Nadine 

Kluitenberg

In Hoeverre acht het college het 

waarschijnlijk dat met corona dit in het 

verleden gerealiseerde overschot 

gehandhaaft blijft?

Het is niet te voorspellen wat de gevolgen van Corona zullen zijn op de kosten voor de uitvoering van 

Schuldhulpverlening door de Stadsbank. We kunnen dan ook geen uitspraak doen in hoeverre dit overschot 

komende jaren gehandhaafd blijft. Er bestaat het risico dat als we het overschot nu wegbezuinigen we 

vervolgens het budget overschrijden, omdat het beroep op de Stadsbank toeneemt waardoor de kosten voor 

de uitvoering stijgen. Of dat gebeurt, wanneer dat gebeurt en in welke mate dat gebeurt, kunnen we niet 

voorzien. 



GL 6 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Algemeen Sjaak Koot Is het mogelijk de posten in de begroting 

2014 te indexeren naar 2020, evenals de 

rijksuitkering voor die posten en te bezien 

of we dan tekort komen en datzelfde te 

doen voor de uitgaven en inkomsten die 

gerelateerd zijn aan de 3 decentralisaties?

Hebben we dan nog steeds een tekort op 

de "decentralisatieneutrale begroting"?

Dit is niet goed mogelijk omdat in de periode tussen 2014 en 2020 de indeling van de begroting is gewijzigd. 

Bovendien zijn budgetten in de loop van de tijd niet meer vergelijkbaar door bijv. taakmutaties of andere 

wijzigingen.

GL 7 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

202 

fecaliënzuiger

Marco van Kampen Als we dit apparaat verkopen moeten we 

het terughuren, want de troep moet wel 

worden opgeruimd. Zijn die kosten voor 

inhuur in de geraamde bezuiniging 

meegenomen?

De kosten voor inhuur zijn niet meegenomen in de geraamde bezuinigingen. Wanneer de fecaliënzuiger 

wordt verkocht zal er gestopt worden met verwijderen van fecaliën.

GL 8 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

128 en 120 Simone Berk/Karen 

van de Velde

8% van de kinderen in Leiderdorp groeit op 

in armoede, dat is elk 12e kind! Kan 

worden aangegeven welke effecten de 

beoogde bezuinigingen op 

schuldhulpverlening en de aanpak van 

taalachterstanden op dit percentage is?

De voorgestelde bezuiniging op schuldhulpverlening is een 'technische' wijziging. Ten opzichte van wat we 

hebben begroot voor de uitvoering van schuldhulpverlening houden we jaarlijks budget over. Dit romen we 

af. Er wordt inhoudelijk niet minder uitgevoerd door de Stadsbank. Deze bezuiniging heeft dus geen effect op 

het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. De bezuiniging op het budget van onderwijskansenbeleid heeft 

mogelijk indirect wel gevolgen voor deze doelgroep. Het huidige ondersteuningsaanbod is er opgericht 

achterstanden te verminderen zodat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit vermindert 

schooluitval, vergroot kansen op de arbeidsmarkt en beoogt indirect minder beroep op hulpverlening. 

Desalniettemin bieden we ondanks de bezuinigingsopgave nog wel het ondersteuningsaanbod dat volgens de 

voorschriften van het rijk voldoende moet zijn om kinderen gelijke kansen te bieden. 

GL 9 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Post 123 Hanneke Schottert Wat houdt dit in? Op de kostenplaats Ondersteunende algemene voorzieningen, wordt onder meer de wijk-ggz’er geboekt. 

Hiervoor is voor 2021 een bedrag van € 111.650,- begroot. Een bedrag dat niet volledig wordt uitgenut; in 

2020 wordt een totaalbedrag van € 86.534,- aan de wijk-ggz’er uitgegeven. Hierdoor is er sprake van een 

overschot van € 25.116,-. 

Daarnaast werkt de gemeente Leiderdorp in regionaal verband toe naar de inrichting van het Zorg en 

Veiligheidshuis. Het streven hierbinnen is dat de rol van de wijk-ggz’er hier structureel in opgaat. Uitgaande 

van het tijdig van de grondkomen van het Zorg en Veiligheidshuis, is enkel voor de eerste helft van 2021 

financiering nodig; een bedrag van zo’n € 43.000,-. Hierdoor wordt uitgekomen op een bezuinigingsoptie van 

zo’n € 68.000,-.

GL 10 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Post 125 Hanneke Schottert Wat houdt dit in? De voorgestelde optie tot bezuiniging bestaat uit twee onderdelen die beiden onder dezelfde kostenpost 

vallen. Ten eerste de subsidie die jaarlijks aan de organisatie MEE wordt toegekend voor o.a. de 

specialistenpool. De medewerkers van het JGT en Incluzio Leiderdorp kunnen de gedragsdeskundigen uit de 

specialistenpool raadplegen, wanneer zij te maken hebben met complexe casussen waarbij advies of 

diagnostistiek gewenst is. Incluzio Leiderdorp maakt vrijwel geen gebruik van deze specialistenpool en voor 

het JGT wordt deze pool meegenomen in de aanbesteding Jeugd. Door deze laatste ontwikkeling kan dit 

onderdeel van subsidie van stichting MEE vervallen. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat 

de aanbesteding Jeugd als gevolg van de coronacrisis, met een halfjaar is uitgesteld. Hierdoor zou de 

bezuiniging slechts gedeeltelijk zijn in te boeken per 2021. Ambtelijk zijn gesprekken gaande met stichting 

MEE en het JGT over een invulling van de post voor het eerste halfjaar van 2021. 

Ten tweede wordt een bezuinigingsopties voorgesteld t.a.v. de advieskosten die de gemeente Leiderdorp 

jaarlijks aan de gemeente Leiden betaalt, ten behoeve van bestuurlijk contracteren Wmo. Dit bedrag is 

overeengekomen voor de administratieve ondersteuning, het leiden van vergaderingen en het organiseren 

van bijeenkomsten dat Leiden capacitair voor hun rekening neemt. Over dit budget zou opnieuw met de 

gemeente Leiden kunnen worden onderhandeld, aangezien de inzet van Leiden is veranderd, o.a. met het 

oog op de heroriëntatie op de Wmo. Het is daarmee de vraag of het bedrag nog (volledig) over de regio 

verdeeld moet worden. 



GL 11 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Post 402 Wat houdt dit in? Het betreft een geraamd budget dat hier niet gebruikt wordt en kan worden afgevoerd.

VVD 1 20 Naar een 

Toekomstbesten

dige begroting

Werkgroep 1 / 

132 Verkoop 

accommodaties

Hylke Holverda In het risico wordt gesteld dat de huidige 

waarde lager is dan de boekwaarde. Vraag: 

waarom wordt de boekwaarde niet 

aangepast aan de huidige/actuele waarde? 

Het risico van verlies is wordt daarmee 

toch niet langer vooruitgeschoven? 

Waarom is dit niet eerder al gedaan?  

De boekwaarde kan bij vastgoed afwijken van de werkelijke waarde en de boekwaarde kan je niet zomaar 

aanpassen bij vastgoed. De zin "de huidige waarde is lager dan de boekwaarde" heeft betrekking op één 

accommodatie, Karolusgulden 32-38. Daar is een klein boekverlies bij verkoop van toepassing. De overige 

accommodaties die verkocht kunnen worden maken dit verlies ruimschoots goed. De overige vijf 

accommodaties hebben namelijk een boekwaarde van nihil, laag of volledig afgeschreven terwijl er een 

aanzienlijke (huidige) waarde van toepassing is. 


