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Fractie Blz Programma Onderwerp Ambtenaar Vraag Antwoord

D66 5 het extra corona budget is nauwelijks aangesproken en verwachting is dat er geld 

overblijft. Op welke posten heeft deze onderuitputting plaatsgevonden? Is het mogelijk 

dit geld in te zetten voor andere posten, zoals de bestrijding van de in Coronatijd 

opgelopen wachtlijsten bij Incluzio? Is het extra geld toereikend om deze wachtlijsten op 

te lossen of spelen er andere factoren een rol?

De coronacompensatie is naar zijn aard vrij besteedbaar omdat het onderdeel is van de algemene uitkering. De 

opbouw van die compensatie is uiteraard bepaald aan de hand van het beeld dat er landelijk bestaat en via de 

verschillende maatstaven tot een uitkering per gemeente omgerekend. De werkelijke lasten per gemeenten 

wijken daar vanaf. Het is dan ook niet mogelijk om te spreken van onderuitputting. Het gaat om vrij besteedbare 

(corona) middelen en die kunnen door het college worden besteed voor diverse doeleinden. Met de schaarste 

aan financiële middelen, worden de extra coronagelden ingezet waar het college dat noodzakelijk acht, zoals bij 

de bestrijding van de in coronatijd opgelopen wachtlijsten bij Incluzio. Op basis van de verzoeken die Incluzio 

heeft ingediend heeft het college eerder dit jaar ingestemd om in 2021 extra middelen beschikbaar te stellen aan 

Incluzio voor extra mantelzorgondersteuning, de aanpak van eenzaamheid onder ouderen en de toegenomen 

behoefte aan hulp en ondersteuning als gevolg van de coronacrisis. 

D66 8 1 Verdubbeling huisvesting statushouders, overschrijding budget met 90.000. Europese 

subsidie gestopt – Is het mogelijk opnieuw subsidie te krijgen en lopen de aanvragen 

hiervoor al?

In 2021 is de mogelijkheid om Europese subsidie aan te vragen wederom opengesteld. De gemeente Leiden 

heeft een aanvraag gedaan. Indien een toekenning volgt, dan zullen de toe te rekenen kosten door Leiden aan 

de regiogemeenten bijgesteld worden.

D66 7 Nu er wordt versoepeld, worden de participatietrajecten weer hervat ? De participatietrajecten zijn de afgelopen periode lastiger uitvoerbaar geweest en zelfs tijdelijk stil komen te 

liggen. Des ondanks heeft de uitvoering hun best gedaan om, daar waar mogelijk, de trajecten doorgang te laten 

vinden. Bijvoorbeeld middels telefonisch contact. Bij sommige trajecten, zoals JAS, hebben de bijeenkomsten 

digitaal kunnen plaatsvinden. Door de recent ingetreden versoepelingen is er al een begin gemaakt om de 

trajecten en groepsbijeenkomsten weer fysiek voort te zetten. Sommige trajecten vinden vanaf juli weer in het 

geheel fysiek plaats. Dit uiteraard met inachtneming van de maatregelen die er momenteel nog wel zijn.

D66 13 Wanneer komen de resultaten van de analyse van de Taskforce SD beschikbaar voor 

de raad?

In principe zullen we aansluitend aan de collegevergadering van 13 juli de eindnotitie van de Taskforce Sociaal 

Domein aan de raad toesturen. Zoals we in onze brief van 30 juni 2021 meldden, stellen we u voor de 

bespreking ervan te agenderen voor het Politiek Forum van 13 september. Voorafgaan zal op 30 augustus een 

informatiebijeenkomst plaatsvinden. 

D66 15 2d Gaan gezien versoepelingen de loketten nu weer op volle sterkte open (o.a. 

avondopenstelling, geboorteloket Alrijne)?

Wij werken met een systeem waarin inwoners een afspraak kunnen inplannen. Hierdoor kunnen wij de behoefte 

aan dienstverlening goed monitoren. Afhankelijk van de behoefte zullen wij de openingstijden aanpassen.

D66 205 17 De tegenvaller van de PMD eindafrekeningen wordt betwist, toch wordt deze al 

"genomen" waarom niet pas in de 2e burap als er duidelijkheid over is ?

We handelen hier volgens het voorzichtigheidsprincipe voor financiele verslaggeving. Het 

voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen genomen moeten worden zodra deze te voorzien zijn, en winsten 

pas als ze gerealiseerd zijn.

D66 209 17 2 Rajan Roepan 

(Oscar vd Padt)

De rioolvervanging ikv project Oranjewijk Doeskwartier-West is door omstandigheden 

een aantal jaren opgeschoven in de planning. Uitstel brengt extra onderhoudskosten 

met zich mee. Wat is de reden voor dit uitstel geweest en hoe wordt verder uitstel 

voorkomen?

Het uitstellen van het project revitalisering van de Oranjewijk en Doeskwartier-West had als oorzaak dat we als 

gemeente in wilden zetten op een gecombineerde realisatie van de aanleg van een warmtenet (of andere 

warmteoplossing) met de aanleg van de riolering en de wegen. In een uitvoerig participatietraject hebben we 

samen met een bewonerswerkgroep een aantal jaren één keer per twee weken overleg gehad over de 

mogelijkheden voor de energietransitie in de wijk. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een subsidieaanvraag 

voor het programma aardgasvrije wijken van het Ministerie van BZK.  Helaas heeft de gemeente hiervoor in het 

najaar van 2020 geen subsidie ontvangen. Vervolgens is besloten om de ontwerpwerkzaamheden direct weer 

op te pakken en ruimte te reserveren in de ondergrond voor de aanleg van een toekomstig warmtenet. De 

verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 start. Hiermee wordt 

voorkomen dat er hoge kosten ontstaan voor herstelwerkzaamheden aan de wegen en de riolering in het 

gebied.

D66 17 2 Nu het Groene Hart Centrum niet of later aangekocht gaat worden (artikel LD dd.. 16-6-

2021), leidt dit tot risico's voor de subsidie die via de speciaal daartoe verlengde GR 

Oude Rijnzone en via Holland Rijnland is aangevraagd?

Nee de subidies zijn verleend voor de inrichting van de openbare buitenruimte. De middelen voor de inrichting 

worden wel voor het eind van dit jaar besteed. 

D66 403 22 In het 3e steunpakket lijkt een overschot ontstaan van 37k voor kosten ivm de 2e 

kamer verkiezingen. Kan dit bedrag in ieder geval worden besteed aan andere extra 

corona-uitgaven zoals in het sociaal domein ? 

Het is nog de vraag of er sprake is van een overschot. Als alle uitgaven m..b.t. de verkiezingen in beeld zijn 

beoordelen we of er dekking vanuit het 3e steunpakket nodig is. Als dat niet het geval is dan kunnen de extra 

middelen worden ingezet voor andere corona-gerelateerde uitgaven. In het geval alle coronagerelateerde 

uitgaven met het steunpakket gedekt kunnen worden en er is nog geld over, dan is dat beschikbaar voor de 

dekking van overige bestedingen. De steunpakketten die via de algemene uitkering worden ontvangen, worden 

immers aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel die naar hun aard vrij besteedbaar zijn.

D66 24 Veel extra kosten door noodzakelijke inhuur personeel. De dekking van het 

coronagerelateerde aandeel komt ten laste van het algemene coronabudget dat via de 

algemene uitkering is verkregen. Hoe wordt bepaald wat een "coronagerelateerd 

aandeel" is. Is er meer te halen uit de coronacompensatie? 

Het coronagerelateerde aandeel van de inhuur is bepaald door een globale schatting van de extra inhuur die 

door corona wordt veroorzaakt. De coronacompensatie is naar zijn aard vrij besteedbaar omdat het onderdeel is 

van de algemene uitkering. De opbouw van die compensatie is uiteraard bepaald aan de hand van het beeld dat 

er landelijk bestaat en via de verschillende maatstaven tot een uitkering per gemeente omgerekend. De 

werkelijke lasten per gemeenten wijken daar doorgaans vanaf. De inzet van het coronabudget komt al op 

meerdere plaatsen in deze rapportage terug en het budget zal in de loop van 2021 verder worden 

aangesproken.

D66 28 Wat maakt de slagboom bij de Milieustraat zo veel duurder dan eerder ingeschat? 

Zelfde vraag voor Goupil voertuigen.

Slagboom: In eerste instantie is er uit gegaan van een slagboom zonder toegangscontrole. De toegangscontrole 

is nu mee begroot. Goupil: Voor de aanschaf van de nieuwe goupil voertuigen is een marktonderzoek gedaan. 

Hieruit is gebleken dat de ter beschikking gestelde financiën niet toereikend zijn om deze aan te schaffen.                                                                                                           
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D66 31 Poepzuiger niet verkocht, dekking gevonden door fietspaden minder vaak te vegen. 

Gezien de aandacht voor veiligheid van de fietspaden, leidt dit niet tot gevaarlijke 

situaties.

De poepzuiger (LM Trac) kan, naast poepzuigen, ook worden ingezet voor vegen, borstelen en bladblazen. In 

combinatie met de veegmachine (deze zuigt het veegvuil op) worden de fietspaden schoon gemaakt.

D66 algemeen In enkele tabellen wordt twee keer de zelfde omschrijving gebruikt bij twee gerelateerde 

mutaties (plus en min). Hier is niet duidelijk wat er precies gebeurt. Is er een kolom 

weggevallen of is er iets misgegaan in de omschrijving.

Het budgetrecht van de raad strekt tot het beschikbaar stellen van budgetten op de begroting. Noodzakelijke 

verhogingen worden daarbij in beeld gebracht waarbij steeds naar mogelijkheden wordt gezocht om het extra 

budget te dekken. De verhoging en de dekking laten we steeds onder elkaar zien zodat de ontwikkeling van het 

budget bruto navolgbaar blijft.


