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Samenstellen meerkeuzemenu van heroverwegingsmaatregelen ter
dekking van het structurele fekort2O2t-2O29.
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1. Projectbeschrijving

1.1 Aanleiding / Rchtergrond

ln de Financiële Kadernota2O2O-2O23 is het lange termijn perspectief voor 2O2O-2O29 geschetst met

een uiteenzetting over de ontwikkelingen over de algemene uitkering, jeugdhulp, uitvoering Wet

verplichte GGZ, integraal beheer openbare ruimte, integraal huisvestingsplan onderwijs en de lokale

heffingen.

Het college heeft geconcludeerd dat de financiële positie van de gemeente Leiderdorp op lange

termijn onder druk staat. De geschetste ontwikkelingen vergen extra middelen die in het huidige

meerjarenbeeld niet voorhanden zijn. Zonder een forse ombuigingsoperatie en/of verhoging van de
gemeentelijke belastingen zal de gemeente op termijn niet tot een sluitend meerjarenbeeld komen
waarin de structurele lasten voor o.a. jeugdzorg, onderwijshuisvesting en beheer openbare ruimte
zijn gedekt.

1.2 Probleemdefinitie

De gemeente wordt geacht de structurele lasten te dekken met structurele baten. De structurele

ontwikkeling van die lasten en baten zijn voor de bepaling van de omvang van ombuigingsoperatie

globaal in kaart gebracht, zie bijlage L. Op basis van deze berekening is de omvang van de

heroverwegingsmaatregelen gesteld op € 1,5 miljoen.

Doel van dit project is het samenstellen van een "meerkeuzemenu" van heroverwegingsmaatregelen

ter dekking van het structurele tekort 2021.-2029 voor de Raad. Het college zal aan de hand van dit
menu voorstellen doen voor het sluitend maken van de programmabegroting 2021. en de

meerjarenraming2022-2024. Het menu blijft voor de periode 2025-2029 beschikbaar als

beslisdocument voor de realisatie van een structureel en reëel evenwicht op de lange termijn.

1.3 Resultaatbeschrijving

Raadsvoorstel op basis van een meerkeuzemenu van heroverwegingsmaatregelen voor de invulling

van de gemeente brede bezuinigingstaakstelling zoals die volgt uit dc Financitile Kadernota 2021-

2O24. Hel meerkeuzemenu telt op tot een bedrag dat de bezuinigingstaakstelling ruimschoots

overtreft.

1.4 Afbakening
Uitgangspunt voor dit project is de Programmabegroting2O20 + meerjarenraming 2021.-2O23. Het
meerkeuzemenu bevat beleidsrijke maatregelen die ingrijpen op het voorzieningenniveau in de

gemeente Leiderdorp volgens de lopende begroting (2020).

Autonome ontwikkelingen worden niet in dit project meegenomen. Dergelijke ontwikkelingen
worden beschouwd als onvermijdbaar, onbeïnvloedbaar en onuitstelbaar en maken deel uit van het
'project' Financiële Kadernota 2OZL-2024 dat min of meer gelijktijdig wordt doorlopen. De uitkomst
v¿ll tlie kadenrul.a bepaaltl uiteindelijk de gemeente brede bezulnlglngstääkstelling.
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ln de ambtelijke voorbereiding wordt vooraf geen enkel beleidsveld resp. gemeentelijk taak

uitgesloten voor het doen van bezuinigingsvoorstellen. Ook worden de mogelijkheden voor het

verhogen van de baten, waaronder de gemeentelijke belastingen en heffingen in kaart gebracht.

Verder worden efficiencymaatregelen op de bedrijfsvoering (inkoop/personeel) bekeken. Tenslotte

zal ook een beroep worden gedaan op de gemeenschappelijke regelingen om een bijdrage aan de

bezuinigingstaakstelling te leveren.

De inventarisaties en de uitwerking van maatregelen worden door de inhoudelijke deskundige uit de

eigen organisatie uitgevoerd. lndien de complexiteit van de maatregel dat vereist kunnen derden
worden ingeschakeld. Vergelijkingen met regio- of referentiegemeenten worden op het niveau van

de uitgewerkte maatregelen opgesteld als dat toegevoegde waarde heeft. Alle voorstellen worden

financieel onderbouwd én de beleidsmatige gevolgen van de voorstellen worden steeds zichtbaar

meegenomen.

Na vaststelling door het college van de voorstellen aan de raad wordt een persconferentie gegeven

en gelijktijdig worden de betrokken instellingen geïnformeerd én uitgenodigd voor de

inspraakavond.

1.5 Aanpak
ln onderdeel 2.2 organisatie is de opzet van de projectorganisatie uitgewerkt. Naast de projectgroep

en een klankbordgroep wordt per begrotingsprogramma een werkgroep ingesteld. De werkgroep
krijgt een richtinggevend bedrag mee waarvoor bezuinigingsmaatregelen moeten worden
aangeleverd op basis van de 3 %ovan de omzet per programma. De voorlopige taakstelling is:

Programma 1 € 899.000

Programma 2 € 421..OOO

Programma 3 € 395.000

Programma AD/Overhead € 287.000

L. I nventarisatiefase:

Alle kostenplaatsen worden doorgelopen op de vraag of sprake is van:

¡ Wettelijke verplichting en zo ja, tot aan welke niveau;

¡ Meerjarige verplichtingen en zo ja, tot wanneer;
o Mogelijkheden van beëindiging of beperking van de taken;

o Mogelijkheden van efficiency en/of samenwerking;
o Verlaging van de lasten of verhoging van de baten;

en aangevuld met gemeente brede kansen zoals bijv. inkoop en -aanbesteding.
Wie: Verantwoordelijke resultaatteams onder regie van de werkgroe p L t/m 4

Start: 08januari 2020

Afronding: 07 februari 2020

2. Uitwerkinesfase:

Na afronding van de inventarisatiefase volgt een beoordeling per werkgroep door een

vertegenwoordiging van de klankbordgroep. Op basis van die bespreking doet de werkgroep een

voorstel voor de maatregelen die op grond van de inventarisatiefase worden uitgewerkt. De
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beoogde maatregelen worden in een voltallig overleg van de klankbordgroep op 1-7 februari 2020

doorgelopen en vastgesteld. De projectdriehoek wordt over de voortgang van het project en de

uitkomsten geïnformeerd. De inhoudelijk verantwoordelijke resultaatteams werken de maatregelen

onder regie van de werkgroepen vervolgens uit. ln deze fase is er geen afstemming met de

portefeuillehouder.

Wie: Verantwoordelijke resultaatteams onder regie van de werkgroep 1,t/m 4

Start: 18 februari 2020

Afronding: 13 maart 2020

3. Toetsinssfase:

De uitgewerkte maatregelen worden besproken met een vertegenwoordiging van de

klankbordgroep. Naar aanleiding van die bespreking worden de maatregelen daar waar nodig

aangevuld of aangescherpt. De resultaten van die bespreking worden teruggekoppeld aan de

projectgroep en dienen als input voor de verantwoording door de projectgroep aan de

projectdriehoek. De projectgroep biedt de beoogde maatregelen aan voor een L" bespreking in het

college van B&W op 7 april 2020.

Wie: Klankbordgroep/Projectgroep

Start: 16 maart 2020

Afronding: 01april2020

4. Bestuurliike toets:

De L" bespreking in het college van B&W heeft als doel om het bestuurlijke draagvlak voor de

maatregelen te toetsen. Het college kan nadere uitwerking, onderbouwing, vergelijking en/of
aanvulling verlangen. De insteek in dit stadium is vooralsnog niet om 'politiek gevoelige'

maatregelen te schrappen, maar om na te gaan of en zo ja, op welke wijze de maatregelen kunnen

worden ontdaan van die politieke gevoeligheid. Eventueel kunnen nog nieuwe 'wensen' op tafel
komen, maar bij de opstelling van deze opdracht gaan we ervan uit dat eventuele politiek-

bestuurlijke wensen bij de samenstelling van het coalitieakkoord 2O2O-2O22vanjanuari 2O2O zijn

meegenomen.

Wie: College van B&W

Start: 07 april2020

5. Vaststellinssfase:

Aan de hand van de uitkomsten van de bespreking in het college worden de maatregelen verder

uitgewerkt, onderbouwd en/of aangevuld. ln deze fase kan afstemming met de portefeuillehouder
plaatsvinden.

Wie: Verantwoordelijke resultaatteams onder regie van de werkgroep tt/m 4

Start: 08 april 2020

Afronding: 24april2O2O

De resultaten worden op 28 april besproken in de projectgroep en op 30 april aangeboden aan het

college van B&W.
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6. Beoordeling voorstellen :

Het college bespreekt op 12 mei de maatregelen en bepaald in dit overleg welke maatregelen
worden geschrapt als politiek onwenselijk en welke maatregelen in dit project doorgaan naar de

raad. Van de maatregelen die doorgaan naar de raad geeft het college aan welke maatregelen zij

voor de dekking van het meerjarenperspectief overneemt.

7. Vastste I li ng resu ltaat'Toekomstbeste nd ige Beqroting'

De resultaten van de bespreking van 1"2 mei worden verwerkt in de definitieve voorstellen. Het

college stelt op 26 mei het raadsvoorstel en de resultaten van het project 'Naar een

Toekomstbestendige Begroting' vast.

8. lnformatieavond voor belanghebbenden

Op 8 juni wordt een informatieavond voor belanghebbenden georganiseerd met gelegenheid tot het
stellen van vragen en het geven van een reactie. Belanghebbenden worden daar ook uitgenodigd
tot het geven van een schriftelijke reactie uiterlijk op 1-2 juni 2020. De reacties worden verzameld en

voorzien van een reactie van het college (23 juni). De uitkomsten worden toegevoegd aan de

raadstukken.

Op 22juni is er een reguliere informatieavond voor de Raad waar een nadere toelichting op de

voorstellen wordt gegeven.

9. Forum en Raad

Bespreking in het Forum is op 6 juli, besluitvorming door de raad op 13 juli

2. Beheersaspecten (GOFTICKR) - voor zover von toepossing

2.1 Geld (of capaciteit)
Het project wordt in de inventarisatie met eigen medewerkers uitgevoerd. Voor de uitwerking van

maatregelen kan externe ondersteuning nodig zijn. De projectgroep bepaald de besteding van het
beschikbare budget aan de hand van aanvragen uit de werkgroepen.

GELD (incidenteel / structureel)

4028/52L7990 7s.000 Externe inhuur

TOTAAT€

Organisatie breed

TOTAAT UREN

:''.', \':.|.|::'',t::.), 
1..:j t:.i ,:..t.,, !.¡.:i;,.: ii':1

UREN (incidenteel / structureel)
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7..2 (}rgae"lisatÉr,:

De projectorganisatie binnen de gemeente Leiderclorp zal bestaan r¡it een projectgroep, een

klankbordgroep en uit 4 werkgroepen. De leiding van de werkgroepen is in handen leden van de

projectgroep. Zij bepalen de samenstelling ook zelf waarbij de betreffende resultaatteams zoveel

mogelijk zijn vertegenwoordigd en een financieel adviseur deelnemer is. ln werkgroep 3 worden de

gemeenschappelijke regelingen als geheel meegenomen. ln werkgroep 4 worden naast de lokale

belastingen ook de rioolheffing, afualstoffenheffing en grafrechten meegenomen.

Overlegstructuur
De projectdriehoek vergadert vanaf 6/2/2020 elke twee weken over de voortgang van het project.

Besluitvormingsproces / mandaat
Zie uitwerking bij het onderdeel L.5 "Aanpak"

2.3 !':acilíteit¡:n

De uitvoering van dit project vergt capaciteit van de organisatie én waar nodig locaties voor overleg

resp. geza menlijke uitwerking va n maatregelen.

2^4 Tijc.¡

De planning is op hoofdlijnen uitgewerkt in de jaarplanning van de P&C-cyclus. ln hoofdstuk 1.5

Âanpak zijn de data pcr fasc gcgcvcn. Dc planning van de genoemde acties wordt binnen dit kader
uitgewerkt.
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Bestuurlijk opdrachtgever (BOG) Daan Binnendijk

Ambtelijk opdrachtgever (AOG) Herman Romeijn

Ambtelijk opdrachtnemer (AON) Sjaak Koot

Projectdriehoek Daan Binnendijk, Herman Romeijn en Sjaak Koot

Projectgroep
Sjaok Koot, Simone Klok, Peter de Laaf, Gert-Jan Nottelman en Saskio

Somoi

Werkgroepen

Werkgroep 1 Meedoen in Leiderdorp olv Peter de Loof

Werkgroep 2 Aontrekkelijk Leiderdorp olv Gert-Jan Nottelman
Werkgroep 3 Bestuur & Orgonisotie von Leiderdorp olv Simone Klok

Werkgroep 4 Algemene dekkingsmiddelen olv Sjoak Koot

Klonkbordgroep

Het PMT en de projectgroep vormen gezamenlijk de klankbordgroep.

De resultaten van de werkgroepen worden besproken met een

vertegenwoordiging van de klankbordgroep, als volgt:

Werkgroep 1: Esther en Saskia

Werkgroep 2: Wim en Simone

Werkgroep 3: Bart en Peter

Werkgroep 4: Herman en Gert-Jan
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2.5 lnformatie / Communicatie
lnformatie: Alle verzamelde data worden geregistreerd en opgeslagen op de l:schijf in de map
Budgetcyclus Leiderdorp / 04 Toekomstbestendige Begroting.

Communicatie: De communicatiestrategie, het communicatieplan.

tr lntern (driehoek incl. college, projectteom, werkgroepen en betrokken medewerkers von de

resultaotteoms): Start per direct en in ieder gevol op 9 jonudri 2020 Kick-Off voor de

inventarisøtiefase

! Raad: Na vaststelling van het projectplan wordt de raad over de aanpak geinformeerd

¡ Extern (stokehotders/octorenl:

2.6 Kwalite¡t
Het resultaat van het project 'Naar een Toekomstbestendige Begroting' is een verzameling met
bezuinigingsmaatregelen die kunnen worden ingezet ter dekking van het structurele tekort in het
meerjarenbeeld. De maatregelen zijn haalbaar in termen van de tijd én bedrag. De gevolgen van de

maatregelen zijn steeds goed in beeld gebracht.

2.7 Risico's

Bezuinigingen zijn niet erg populair en staan, gelet op de onzekere ontwikkeling van de algemene

uitkering in positieve én in negatieve zin, bijna per definitie ter discussie. Enerzijds speelt daarin de

vraag of de bezuinigingen wel echt nodig zijn (mocht de AU achteraf meevallen) en anderzijds de

vraag of de bezuinigingen wel voldoende zijn (mocht de AU achteraf tegenvallen).

Commitment van het college is een voorwaarde voor het welslagen van dit project. Het concept
projectplan is op 2l januari 2020 besproken in het college en heeft de instemming gekregen.

Zonder bezuinigingen zal een deel van de noodzakelijke voorzieningen niet worden uitgevoerd bij
gebrek aan middelen.

3. Onde rzoeks- fadviesvragen
Leiderdorp streeft naar een structureel sluitende begroting + meerjarenraming. Gelet op het
financiële perspectief tot en met 2029 staat dat streven onder druk. De consequenties kan zijn dat
de gemeente een deel van de noodzakelijke voorzieningen niet kan uitvoeren dan wel onder
preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland komt te staan. De opdracht is om tot een

structureel en reëel sluitende begroting + meerjarenraming te komen.
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