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Welzijn & preventie Organisatie van het welzijnswerk en andere algemene 

voorzieningen is een belangrijke opgave onder de Sociale 

Agenda. Het college heeft de subsidierelaties met 14 

welzijnsorganisaties stop gezet om op zoek te gaan naar 

één partij om het welzijnswerk in Leiderdorp (anders) te 

organiseren. Samen met parters hebben we de 

inhoudelijke vraagstukken verder verkend. Het 

inkooptraject is gestart waarmee we beogen één nieuwe 

partij te contracteren. Het inkoopproces moet worden 

afgerond en de opdracht moet worden verstrekt. Het is 

belangrijk dat we in nauwe samenwerking met de nieuwe 

partij en inwoners een stevige basis in Leiderdorp 

creëren. Het vraagt een nieuwe invulling van onze eigen 

rol (faciliteren in plaats van bepalen) en het vraagt om het 

opbouwen van partnerschap. Contractmanagement speelt 

hierin een belangrijke rol.

sport(stimulering), kunst & cultuur, minimabeleid, schuldhulpverlening, 

inkomensbeleid, (preventief) jeugdbeleid, ouderenbeleid, vrijwlligers, mantelzorgers, 

accommodatiebeleid (waaronder onderwijshuisvesting en Sterrentuin), buurt- en 

wijkgericht werken, zorg, onderwijskansen, voor- en vroegschoolse educatie, educatie, 

bibliotheek, laaggeletterdheid, gezondheidsbeleid

Wonen & maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg betreft de functies Openbare 

Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), Maatschappelijke 

Opvang en Beschermd Wonen. Het uitvoeren van taken 

op het gebied van de Maatschappelijke Zorg wordt nu 

door centrumgemeenten gedaan maar volgens de huidige 

planning worden deze taken en de bijbehorende middelen 

in 2022 gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Dit 

houdt in dat we zelf verantwoordelijk worden voor 

ondersteuning, opvang en huisvesting van kwetsbare 

groepen inwoners. Inzetten op preventie en 

vroegsignalering is daarbij noodzakelijk. Op dit dossier 

wordt intensief samengewerkt met centrumgemeente 

Leiden en de Leidse regio. In het kader van het 

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg dienen we 

ons namelijk als regio, en als gemeente, de komende 

twee jaar voor te bereiden op het uitvoeren van deze 

taken en moeten we inzetten op het passend inrichten 

van de ondersteuning in onze gemeente voor deze 

doelgroep(en). Daarnaast is een belangrijk onderdeel van 

de opgave om passend (flexibel) woningaanbod te 

creëren voor deze doelgroepen. Dit is lastig in verband 

met een woning schaarste in de regio Holland Rijnland. 

Er is daarbij met name behoefte aan kleine, flexibele 

woonvormen, die indien nodig met spoed ingezet kunnen 

worden ('Housing First'). Het bevorderen van de 

doorstroming van senioren naar geschikte woningen en 

huisvesting van jongeren die uit een residentiële instelling 

of de pleegzorg komen is een andere opgave. 

Omgevingswet, woonbeleid, de Persoonsgerichte Aanpak en de Wet Verplichte GGZ, 

Convenant Huisuitzettingen, Ambulante hulpverlening (FACT), Werk & Inkomen, 

schuldhulpverlening, jeugdhulp

Zorg & (sociale) veiligheid In de huidige maatschappij staan zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en inclusie voorop. Maar deze 

ontwikkelingen dragen voor een deel van onze inwoners 

een risico in zich. Als gemeente hebben we een 

verantwoordelijkheid als het gaat om het bevorderen van 

een veilige, leefbare samenleving. Een  aandachtspunt 

hierbij, in het licht van huidige ontwikkelingen, is het 

blijven versterken van de samenwerking tussen de 

professionals van de domeinen zorg en veiligheid. In 

2017 zijn we gestart met het project Zorg en Veiligheid 

dat is gericht op invulling geven aan de regierol van de 

gemeente, het verbinden van beide domeinen en het 

bieden van uitgangspunten en voorwaarden voor 

samenwerking tussen partners. 

zorg, jeugdhulp, en andere maatschappelijke opgaven 
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Arbeidsmarkt en re-integratie De Nederlandse economie is op stoom (CPB, CEP 2018) 

en bevindt zich in een fase van hoogconjunctuur (DNB, 

december 2017). De werkloosheid daalt in 2019 naar het 

laagste niveau sinds 2001: 3,5% van de 

beroepsbevolking. Tussen oktober 2016 en oktober 2017 

verdubbelde het aantal ondernemers dat in hun productie 

wordt belemmerd door te weinig arbeidskrachten, 

waarmee dit inmiddels het belangrijkste knelpunt voor 

ondernemers is. Ondanks de grote vraag naar personeel 

daalt het aantal bijstandsuitkeringen nauwelijks. De 

prognose van het CPB gaat uit van een daling van het 

aantal bijstandsuitkeringen van 425.000 in 2017 naar 

410.000 in 2019. In de praktijk blijkt sprake van diverse 

belemmeringen die voorkomen dat mensen uitstromen 

naar werk. De meest genoemde reden is dat 

werkzoekenden niet over de juiste kwalificaties 

beschikken, maar onderliggende problemen (taal- en 

onderwijsachterstanden, arbeidsbeperkingen, psychische 

of verslavingsproblemen, schulden) spelen eveneens een 

rol. 

De komende periode leggen we de nadruk op een betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidmarkt, effectieve en 

kortdurende re-integratietrajecten die zich richten op 

sectoren waar sprake is van tekorten (cf 

marktbewerkingsplan 2018 Werkbedrijf), aansluiting bij 

economische ontwikkelingen in de regio (Economie071), 

en flankerend beleid om bovengenoemde intrinsieke 

belemmeringen bij klanten te verminderen. Hierin trekken 

we samen op in de Leidse regio.

onderwijs, economische zaken, garantiebanen, social return (SROI), 

schuldhulpverlening

Jeugdhulp We zijn gestart met de hervorming van het stelsel o.a. 

door  de invoering van het  jeugd- en gezinsteam waarbij 

inwoners laagdrempelig ambulante hulpverlening kunnen 

krijgen en toegang tot specialistische jeugdhulp. Het 

belangrijkste resultaat hiervan was dat de kinderen die 

reeds zorg hadden geen last hebben gehad van de 

wijziging.  Het uitgangspunt was budgetneutraal werken. 

Echter door de grote bezuinigingen van het Rijk en het 

minder snel dalen van de kosten zijn we hier de afgelopen 

drie jaar niet in geslaagd.  De raad heeft in december 

2017 besloten om voor 2018 het uitgangspunt “budget 

neutraal werken” los te laten, zodat we met een 

realistische begroting 2018 in zijn gegaan.  

Het doel is de komende jaren om de inkomsten en 

uitgaven van de jeugdhulp in balans te brengen, zonder 

afbreuk te doen aan de uitgangspunten en doelen uit het 

beleidsplan ‘Hart voor de Jeugd’. Het is dan ook 

noodzakelijk om de sturing  op de jeugdhulp te 

intensiveren. De komende tijd pakt het regionale 

beleidsteam jeugd samen met de TWO Jeugdhulp 

Holland Rijnland de regionale opgaven die geformuleerd 

staan in het Sturingsplan 2018-2019 op. Het sturingsplan 

bevat de opgaven die in 2018-2019 voor ons liggen.  In 

het verlengde van de regionale opgave gaat elke 

gemeente aan de slag met de lokale opgaven. Heldere 

afspraken over wat gemeenten lokaal moeten regelen 
Opgave implementatie 

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 

januari 2021. Doel van de invoering van de 

Omgevingswet is niet alleen een integratie en 

vereenvoudiging van regelgeving, maar vraagt ook om 

een andere werkwijze van overheden en 

overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de 

bescherming en ontwikkeling van de fysieke 

leefomgeving (integrale benadering, ja mits filosofie). 

Veel onderdelen zijn in ontwikkeling en niet af. Dat 

betekent dat de activiteiten tot op heden hebben bestaan 

uit het volgen van de ontwikkelingen en op meer 

regionaal niveau oefenen met pilots (b.v. bestuurlijke 

afwegingsruimte, leerkring omgevingsplan, inventarisatie 

ketenpartners).         Het doel om nog in 2017 zelf met 

een pilot Omgevingsplan te starten is niet gehaald en zal 

dus later moeten worden opgepakt.

Opgaven:       

•Doorontwikkeling organisatie m.b.t. cultuur en werkwijze. 

•Integrale visie op fysieke leefomgeving met ambitieniveau (basis Ruimtelijke 

Structuurvisie 2035).

•Integratie regelgeving op gebied fysieke leefomgeving (Omgevingsplan).

•Integrale en snelle vergunningverlening (samenwerking met andere betrokken 

overheden (provincie, waterschap, GGD, veiligheidsregio en Omgevingsdienst). 

•Voorbereiden op nieuwe digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

                                                                                                                                                     

Raakvlakken:                                                                                              Deze 

opgaven raken alle beleidsterreinen, waar aspecten van en invloeden op de fysieke 

leefomgeving spelen. Organisatieontwikkeling en  informatievoorziening.
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Opgave ruimtelijke ontwikkelingen 

(beleid):                             Hart van 

Holland, regionale agenda 

omgevingsvisie 2014.

In deze regionale agenda zijn door tien gemeenten (Kaag 

en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, 

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en 

Zoeterwoude), de belangrijkste opgaven benoemd op het 

gebied van de fysieke leefomgeving. 

De ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 moet 

goed op elkaar afgestemd worden. Dit is belangrijk voor 

de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Regionale 

afstemming is belangrijk, omdat veel ontwikkelingen 

grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten 

hebben.

De bedoeling is om in nadere samenwerkingsverbanden 

uitvoering te geven aan de diverse thema’s en opgaven 

die hierin benoemd zijn.

                 

• Verstedelijkingsopgave:

Behoefte en mogelijkheden in kaart brengen om in opgave te voorzien.

Opgave: woningbouw – tekort aan woningen, rekening houden met soort woningen en 

woonmilieu’s; bedrijventerreinen –tekort en transformatie; kantoren krimpopgave; 

detailhandel – krimpopgave perifere detailhandel. 

O.a. afronding W4-projecten (Vierzicht, Bospoort), Amaliaplein, ROC, Winkelhof, 

Brittenstein, Driemaster, toekomstvisie De Baanderij.                                                                          

Raakvlakken: regionale woonagenda, wonen en zorg, economie 

(bedrijventerreinstrategie, kantorenstrategie, reguionaal detailhandelsbeleid), mobiliteit, 

landschap, sport en recreatie, regio.                

                                                                                                            • Energietransitie 

/ duurzaamheidsopgave:

In 2015 een energieneutrale regio.Binnen Holland Rijnland uitvoering geven aan 

gesloten Regionaal energieakkoord.

Opgave: uitbreiding van de capaciteit om schone energie op te wekken. Wind en 

zonne-energie. 

Opgave: energiebesparing / beperking van de behoefte aan fossiele brandstoffen en 

andere energiebronnen. O.a. hergebruik / inzamelen afvalstoffen.                                                       

Raakvlakken: bouwen, landschap / openbare ruimte, sport, regio.

                                                                                                                • 

Mobiliteitsopgave:

Bereikbaarheid regio op het gewenste niveau brengen en houden, rekening houdend 

met stedelijke ontwikkelingen.

Opgave: bereikbaarheid regio op het gewenste niveau brengen en houden, voor alle 

verschillende vervoersvormen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer, auto). O.a. Leidse 

Ring Noord.  

Opgave mobiliteit en gezondheid, door stimuleren van bewegen, meer ruimte voor 

fietsen en lopen, en een verbetering van de verblijfskwaliteit in de omgeving van 

drukke wegen. O.a. goed fietspadennetwerk.                                                              

Raakvlakken: bouwen, openbare ruimte, economie, regio.      

                                                                                                                  • 

Landschapsopgave:

Een robuust landschappelijk raamwerk, met aandacht voor de diverse Hollandse  

landschapstypes en recreatie. Vergroten biodiversiteit. 

Opgave: versterken landschappelijk raamwerk en de overgangen van open landschap 

naar stedelijk gebied.

Opgave: effecten van klimaatverandering, verstedelijking, bodemdaling en 

grondgebruik op de biodiversiteit in beeld brengen, zodat deze effecten op de 

biodiversiteit goed kunnen worden meegewogen in beslissingen over verstedelijking, 
Regionale samenwerking Samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio en met 

andere gemeenten in onze omgeving vindt op diverse terreinen 

en in diverse vormen plaats: van beleidsvoorbereiding tot 

uitvoering, in een formeel samenwerkingsverband of op 

projectbasis, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Deze 

samenwerkingen zijn ooit ontstaan omdat de gemeenten het 

nut en de noodzaak om taken gezamenlijk op te pakken 

hebben erkend. Wel zien we dat nu vergelijkbare onderwerpen 

aan verschillende regionale tafels en in wisselende 

samenstellingen worden besproken. 

Regionale samenwerking vraagt afstemming, inzet, uitwisseling 

en tijd, maar levert ook wat op, zoals kennis, vermindering van 

kwetsbaarheid, efficiency en een krachtiger bestuurlijke en 

ambtelijke inbreng. De Leidse regiogemeenten kunnen hun 

krachten bundelen door in samenwerkingen op andere 

schaalniveaus met één mond te spreken, zowel bestuurlijk als 

ambtelijk.

Toekomstvisie Leidse regio 2027 In het najaar van 2016 hebben de raden van de vijf gemeenten 

in de Leidse regio de Toekomstvisie Leidse regio 2027 

vastgesteld. In 2017 hebben de vijf gemeenten intensief met 

elkaar gesproken over de beste bestuurlijke 

samenwerkingsvorm om regionale vraagstukken met meer 

slagkracht en realisatiekracht te kunnen oppakken. Dit heeft 

nog niet geleid tot een gedeelde keuze voor de 

samenwerkingsvorm. Leiderdorp heeft zich uitgesproken voor 

een intensievere samenwerkingsvorm. De mogelijke, door de 

gemeenten gedragen samenwerkingsvorm moet in 2018 nader 

vorm krijgen.

Van oktober 2017 t/m maart 2018 heeft een ambtelijk 

verkenner, in opdracht van de gemeentesecretarissen Leidse 

regio, onderzocht waar de gemeenten mogelijkheden zagen tot 

verdergaande samenwerking. Het rapport kan als ambtelijke 

input worden betrokken bij de onderhandelingen over de 

coalitieakkoorden.
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Regionale samenwerking sociaal 

domein

In het sociaal domein is er ambtelijk en bestuurlijk op het 

niveau van de Leidse regio intensieve samenwerking (Zorg, 

Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen). Ook op andere terreinen 

van het sociaal domein is er sprake van al dan niet 

geformaliseerde samenwerking. De samenwerking ondersteunt 

en draagt bij aan de samenwerkingsvormen op het niveau van 

Holland Rijnland. Deze samenwerking behoeft geen 

versterking, maar dient in het licht van de lokale opgaven wel 

anders te worden ingestoken en georganiseerd.

In het Sociaal Domein is het belangrijk om te kijken op welke 

niveaus we samenwerken. Wmo, Jeugd en Participatiewet 

worden op verschillende niveaus georganiseerd, de gemeenten 

hebben allemaal (grotendeels) dezelfde doelstellingen maar we 

kiezen onze eigen uitvoering. Dit maakt dat we geen echte 

wijzigingen over de stelsels heen (een nieuw ontschot stelstel 

gericht op cultuur- en structuurverandering) kunnen realiseren, 

zoals voorgenomen in de notitie ‘Herontwerp van het Sociaal 

Domein’ terwijl dat wel gewenst is. Die stap is nodig als we de 

beweging naar eigen kracht, een inclusieve samenleving willen 

maken. Het eerder vastgestelde herontwerp vraagt om nadere 

invulling. Om een vertaling naar de uitvoering ervan. We 

vinden het wenselijk in te zetten op een nieuwe, subregionale 

inrichting van het Sociale Domein. 

Programma Versterking Regionale I-

Samenwerking (VRIS)

De samenwerking op het gebied van 

informatievoorziening in de Leidse regio wordt versterkt 

via het programma VRIS. Vlak na het aantreden van het 

nieuwe college zal besluitvorming voor de volgende fases 

worden voorgelegd, gericht op het op termijn bundelen 

van mandaat, werkzaamheden, mensen en middelen in 

Servicepunt71.

Samenwerking op het gebied van 

belastingen

Er wordt op dit moment een businesscase opgsteld om te 

bepalen of we, zoals de andere gemeente in de Leidse 

regio, ook kunnen aansluiten bij de 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Het college heeft op 20 maart jl. een voorgenomen besluit genomen tot deelname aan 

de BSGR.

HSL/A4 informatiecentrum We hebben op 15 maart 2018 de intentieovereenkomst 

voor de verkoop en ontwikkeling van het HSL/A4 

gebouw/locatie naar een recreatief transferium 

ondertekend. De afspraak is om maximaal 6 maanden na 

ondertekening te kopen tot een definitieve 

koopovereenkomst. Naast de verkoop van het gebouw 

hebben wij ook de intentie uitgesproken om mee te 

werken (verruiming BP) aan de ontwikkeling van een 

recreatie transferium.

Voor wat betreft de inrichting van de buitenruimte maken 

wij gebruik van een subsidie van de gemeenschappelijke 

regeling De Oude Rijnzone. e gemeenschappelijke 

regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. 
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Door de vertraging, tenminste tot 30 juni 2019, van de 

werkzaamheden van TenneT op de locatie van het 

HSL/A4 transferium is het niet mogelijk om het gehele 

project uiterlijk 31 december 2019 af te ronden en te 

verantwoorden (conform afspraken met de Oude 

Rijzone). De vertraging van TenneT heeft (mogelijk) 

consequenties voor de subsidiebijdrage vanuit de Oude 

Rijnzone. De meest voor de hand liggende oplossing is 

een (budgetneutrale) herschikking van de toegekende 

RIF-gelden en een wijziging in de fasering van het project. 

Concreet  betekent dit dat in de 1e fase een aantal 

projectonderdelen (zoals het verwerven van de gronden 

en het aanleggen aanlegsteigers, een vlonderpad, 

parkeerplaatsen en de verlichting op het terrein) tot 

uitvoering worden gebracht zodat het gereserveerde 

subsidiebedrag ad € 1.200.000,- uiterlijk 31 december 

2019 is besteed en verantwoord. Dit is in lijn met de 

afspraken zoals vastgelegd de gemeenschappelijke 

regeling. In de tweede fase, na 31 december 2019, 

worden de resterende projectonderdelen uitgevoerd. Het 

college van B&W heeft hiertoe een verzoek ingediend bij 

het bestuur van de Oude Rijnzone. Dit verzoek is 

goedgekeurd. Er dienen nog nadere afspraken te worden 

gebruikt met Tennet over de vertraging en 

werkzaamheden in relatie tot de subsidieverplichting, 

intentieovereenkomst en de planning. 

Financiën 1.    De begroting en de meerjarenraming is structureel en 

reëel in evenwicht.Handhaving van dit evenwicht is voor 

de gemeente van evident belang en daarmee een harde 

randvoorwaarde voor de begrotingsvoorbereiding. Voor 

de jaren 2018, 2019 en 2020 is de begroting sluitend 

gemaakt door te putten uit de behoedzaamheidsreserve 

voor ca. € 0,6 miljoen waarmee de stand van deze 

reserve eind 2021 uitkomt op € 1,9 miljoen.

De begroting is structureel en reëel in evenwicht, met een redelijk niveau van lokale 

lasten, passend bij het gewenste voorzieningenniveau.

2.    De raming van de algemene uitkering is gebaseerd 

op de Septembercirculaire 2017 gemeentefonds. In die 

circulaire zijn de financiële effecten van het 

regeerakkoord resp. de startnota nog niet verwerkt. Vast 

staat dat de algemene uitkering zich t.o.v. de huidige 

raming positief zal ontwikkelen. Meevallers worden pas 

meegenomen als deze in de ontvangen circulaires 

zichtbaar worden.

3.    De ontwikkeling van het gemeentelijke 

belastinggebied staat op de agenda van het Rijk. De 

woonlasten ontwikkelen zich al jaren niet meer dan 

trendmatig bij voortzetting van het bestaande 

voorzieningenniveau. Wel is afgesproken de tarieven 

afvalstoffenheffing te beoordelen op een mogelijke 

bijstelling. Tenslotte zal de afschaffing van de precario op 

leidingen conform de afgesproken kaders in het 

meerjarenbeeld moeten worden geëffectureerd. 

4.    Het weerstandsvermogen is uitstekend. De 

‘ondergrens’ is bepaald op een ratio van 1.0 maar we 

streven naar handhaving van een ratio van 2.0 

(uitstekend). Ingezet wordt op een adequate 

risicobeheersing in combinatie met voorzetting van het 

beleid om terughoudend om te gaan met het aanwenden 

van het vrije deel binnen de algemene reserves .

Het weerstandsvermogen om risico’s op te vangen is minimaal voldoende.

5.    De (financiële) ontwikkelingen op het terrein van de 

jeugdhulp en WMO vergen blijvende aandacht en sturing. 

De eerste begrotingsrisico’s zijn afgedekt via de reserve 

Sociaal Domein. De structurele effecten op zowel de 

baten als de lasten zijn nog niet uitgekristalliseerd maar 

de algemene verwachting is wel dat deze voorzieningen 

extra gemeentelijke middelen zullen vergen.

6.   Doordat de grondexploitaties met negatief resultaat 

afgerond en afgesloten worden is het risico dat de 

gemeente t.a.v. de grondexploitaties door de 

ondernemerspoort gaat en vennootsschapsbelasting 

dient af te dragen door de overblijvende winstgevende 

projecten.


