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0.

Inleiding

In deze Kaderbrief wordt het financiële meerjarenbeeld 2015-2018 geschetst van de gemeente
Leiden. Na vaststelling geeft dit meerjarenbeeld de kaders waarbinnen de programmabegroting wordt
opgesteld.
Met het beleidsakkoord “Samenwerken en Innoveren” kiest het college voor continuïteit, uitvoering en
vooruitgang. Wij zetten in op de uitvoering van de ontwikkelingsvisie “Leiden Stad van Ontdekkingen”
en op een aantal nieuwe doelen en ambities. Zoals aangegeven in het Beleidsakkoord willen wij de
programma’s Binnenstad, Kennisstad en Bereikbaarheid voortzetten en het investeringsprogramma uit
de recente Sportnota uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het investeringsplan voor onderwijshuisvesting.
Beleid dat onlangs na intensief overleg met partners in de stad tot stand is gekomen, zoals de Nota
Wonen, de Cultuurnota en de Erfgoednota, zullen we op dezelfde wijze blijven uitvoeren, tot uw raad
op zekere dag anders besluit. Het college kiest ook voor een zorgzame en sociale stad en stelt tot
2018 extra geld beschikbaar om de nieuwe taken van gemeenten op het gebied van jeugdzorg, AWBZ
(uitbreiding WMO) en werk en inkomen (participatiewet) op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
Zorg en ondersteuning wordt hiermee gewaarborgd. Huishoudens kunnen op meer inkomenssteun
rekenen doordat de declaratieregeling wordt verruimd van 110 naar 120 procent van het
bijstandsniveau,.Wij willen onze doelstellingen bereiken in nauwe samenwerking met inwoners,
partners in de stad, gemeenten uit de regio en de gemeenteraad. Dit draagt naar ons idee maximaal
bij aan een bestuurskrachtige stad en regio. In de kaderbrief zijn de beleidsintenties daarom nog niet
tot in detail uitgewerkt. Dergelijke voorstellen, bijvoorbeeld voor Leefbaarheidsprojecten in wijken en
Kenniseconomie, volgen bij de aanbieding van de begroting 2015-2018 in het najaar.
Door uw raad is tijdens de installatie van 6 mei aangegeven dat er in de Kaderbrief een sluitend
meerjarenbeeld moet zijn opgenomen. Bijzondere aandacht is door u ook gevraagd voor de inzet van
Nuon middelen, het weerstandsvermogen en de zachte landing van de ‘3D taken’. Naast het
financiële kader komen ook deze onderwerpen in de brief aan de orde. De Provincie Zuid Holland
deelt het standpunt van het sluitende meerjarenperspectief. In haar brief naar aanleiding van de
begroting 2014 wijst de provincie erop dat de begroting “structureel en reëel” in evenwicht moet zijn.
Tegelijk met de bespreking van het meerjarenbeeld hebben wij onze gebogen over het Programma
Ruimtelijke Investeringen in Leiden (PRIL). In het PRIL werden wij geconfronteerd met aantal
financiële tegenvallers, onder andere bij het Aalmarktproject en het project Kooiplein en omgeving.
Ook kost de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park veel geld. Dat geld zijn deze
projecten ons waard. Wij achten deze projecten van groot belang voor de aantrekkingskracht en
economische vitaliteit van onze binnenstad, voor de leefbaarheid van Leiden-Noord en voor de
economische kracht van Leiden en de Leidse regio.
In het PRIL, dat u separaat wordt aangeboden, geven wij aan hoe wij niet alleen de bovenstaande
projecten kunnen blijven financieren, maar bovendien kunnen starten met terugbetaling van een
lening uit de erfpachtreserve aan de vereveningsreserve.
Leiden wil financieel een gezonde stad blijven én tegelijkertijd tal van ambities waarmaken. Het
gezonde financieel beheer betekent dat wij als college streven naar een sluitend meerjarenbeeld
vanaf 2017. De ambities die wij hebben met de stad moeten daardoor gerealiseerd worden binnen
een krap financieel kader.
In deze Kaderbrief bespreken wij achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
1. De Financiële Verkenningen die u al zijn toegestuurd op16 april 2014
2. Beleidsintensiveringen uit “Samenwerken en Innoveren”
3. Overige beleidsintensiveringen
-1-

4. (Autonome) ontwikkelingen
5. Bijsturingsmaatregelen en bezuinigingen
6. Sluitend meerjarenbeeld
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1.

Financiële verkenningen

Op 16 april heeft uw raad de Financiële Verkenningen ontvangen. Daarin is aangegeven dat het
financiële tekort ten gevolge van autonome ontwikkelingen oploopt tot afgerond € 6,1 miljoen in 2018.
In dit bedrag zijn nog geen beleidsintensiveringen meegenomen. Omdat u hierover al eerder bent
geïnformeerd volstaan wij op deze plek met een korte samenvatting van onze brief van 16 april jl.
De oorzaken van de autonome nadelen zijn vooral de ontwikkeling van de kapitaallasten en de
aangepaste ramingen voor vastgoed.
Ontwikkeling kapitaallasten
Het meerjarenbeeld voor kapitaallasten is bij de financiële verkenningen opnieuw doorgerekend vanaf
2018 tot en met 2021. Hierbij is rekening gehouden met alle geplande nieuwe (reeds besloten) en
vervangingsinvesteringen. Dit leidt tot een verhoging van de kapitaallasten van € 2,2 miljoen in 2018.
Er was bij de doorrekening in april nog niet gekeken naar de eventuele fasering van kapitaalslasten in
de tijd op basis van huidige planning inzichten. In deze kaderbrief is wel rekening gehouden met een
eventuele vrijval als gevolg van vertraging bij de uitvoering van enkele investeringen. In de laatste
jaarschijf (2018) zijn de kapitaalslasten structureel opgenomen, en is ook rekening gehouden met de
incidentele onderuitputting in dat zelfde jaar.
Tekort exploitatie vastgoed
Het afgelopen jaar is een sterke verbetering aangebracht in de administratie van het gemeentelijk
vastgoed (inclusief DZB en exclusief sportbedrijf). Zoals verwacht en zoals al eerder aangekondigd in
raadscommissievergaderingen, is na analyse van deze portefeuille een aantal financiële knelpunten
naar boven gekomen. Vooral structureel te hoog geraamde inkomsten en niet in te vullen - jaarlijks
stijgende - taakstellingen leiden tot een structurele tegenvaller, oplopend tot € 4 miljoen in 2018.
Bovenop de tegenvallende inkomsten is u ook gemeld dat er nog een tekort bij komt op strategisch
vastgoed. Vooralsnog gaan wij uit van een structureel tekort. Deels kan dit worden teruggedrongen
door bijsturingsmaatregelen. Deze zijn opgenomen onder kopje 5: ”Bijsturingsmaatregelen en
bezuinigingen”.
Overige mutaties
De autonome tekorten ten gevolge van kapitaallasten en vastgoed worden gedeeltelijk
gecompenseerd door de ontwikkeling van de rente. Op basis van de renteverwachting en een
actualisatie van de cashflow van investeringen zijn de financieringslasten geactualiseerd. Per saldo
wordt een voordeel in de rentelasten verwacht van afgerond € 1,7 miljoen.
In onze brief van 16 april hebben wij aangegeven een licht voordeel te verwachten in de ramingen van
het Gemeentefonds. Inmiddels is de Meicirculaire verschenen en zijn wij beter in staat om de
inkomsten te ramen. Hierop komen wij meer uitgebreid terug onder het kopje 4 “autonome
ontwikkelingen”.
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In een tabel ziet het er als volgt uit.
Nr.

Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/- is voordeel)

5.1

5 Omgevingskwaliteit
Daling van inkomsten uit reclame in openbare ruimte
door verslechterde marktomstandigheden.

6.1
6.2
6.3
6.4

11.1
11.2
11.3

11.4

6 Stedelijke ontwikkeling
Daling inkomsten uit bouwleges door daling
vergunningaanvragen.
Afboeken van ten onrechte structureel geraamde
bijdrage aan maatschappelijke investeringen uit
Programma ruimtelijke investeringen.
Tekort onderhoudsbudgetten gemeentelijk vastgoed
Structureel te hoog geraamde huuropbrengsten
gemeentelijk vastgoed.
11 algemene dekkingsmiddelen
Actualisering renteresultaat geldleningen op basis
van rentevisie mei 2014
Bijstelling renteresultaat eigen financieringsmiddelen
(reserves) in aansluiting op de geplande besteding
van reserves.
Temporisering van realisatie algemene taakstelling
op gemeenschappelijke regelingen. Begroot was €
1,1 mln, verwachte realisatie 2015 komt uit op €
450.000.
Ontwikkeling kapitaallasten o.b.v. bestaand beleid
investeringsplan 2014 - 2018

Eindtotaal
Tabel 1.1 Financiële verkenningen
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2015

2016

2017

2018

250

250

250

250

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

389

389

389

389

437
3.190

447
3.424

424
3.587

398
3.587

0

0

0

0

-456

-634

-751

-725

0

-1.000

-1.000

-1.000

650

0

0

0

0

0

0

2.197

5.460

3.876

3.899

6.096

2.

Beleidsintensiveringen uit “Samenwerken en Innoveren”

Met het beleidsakkoord “Samenwerken en innoveren” is gekozen voor continuïteit, uitvoering en
vooruitgang. Dit betekent onder meer dat we een aantal activiteiten willen voortzetten, waarvoor
eerder slechts incidenteel budget beschikbaar was gesteld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het
programma Binnenstad. Op andere terreinen vinden we extra actie nodig, bijvoorbeeld tegen hoge
woonlasten, tegen armoede en voor een verantwoorde invoering van nieuwe taken op het gebied van
jeugdzorg en WMO. De financiële intensiveringen die voortvloeien uit “Samenwerken en innoveren”
lichten we hieronder toe.
nr

3.1

3.2

7.1
7.2

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1
10.2

Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/- is voordeel)
3 Economie en toerisme
Ondernemende stad
Continuering programma Binnenstad t/m 2018.
Uitvoering Economische agenda 071 en uitvoering
programma Kennisstad (t/m 2018)
Meerjarige incidentele voortzetting van stimulans
voor kennisintensieve bedrijvigheid op het Leiden
Bio Science Park
7 Jeugd en onderwijs
Kennisstad
Intensivering onderwijsbeleid.
Zorgzame stad
Overgangsperiode Jeugdzorg
9 Welzijn en zorg
Zorgzame stad
Zachte landing AWBZ naar WMO
Zachte landing 'Hulp bij het Huishouden' binnen
programma
Budgetaanpassing Hulp bij het huishouden.
Transitiebudget voor zorgvuldige overgang van
AWBZ-taken naar WMO.
10 Werk en inkomen
Sociale stad
Jeugdsportfonds verruimen om kinderen te laten
meedoen aan sportieve of culturele activiteiten
Declaratieregeling voor sport, cultuur en educatie
ook toegankelijk maken voor inkomens tussen
110% en 120% van het minimumloon

10.3
10.4

Intensivering schuldhulpverlening
Verdere verbetering armoedebeleid
11 algemene dekkingsmiddelen
Financieel gezonde stad
11.1 OZB voor woningeigenaren niet indexeren (0% ipv
1,5% indexatie per jaar)
11.2 OZB voor woningeigenaren jaarlijks met 1,5%
verlagen
11.3 Rente-effect van investeringen in de stad met
behulp van Nuon-reserve.
Eindtotaal
Tabel 2.1 Samenwerken en Innoveren
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2015

2016

2017

2018

500
1.000

500
1.000

500
1.000

500
1.000

255

417

417

417

300

300

300

300

1.250

1.250

1.250

1.350
825

810
550

405
330

2.000
1.200

2.000
1.200

2.000

2.000

50

50

50

50

355

355

355

355

200
195

200
195

200
195

200
195

300

605

912

1.221

300

605

907

1.212
963

10.080

10.037

8.821

8.413

Ondernemende stad
3.1 Het programma Binnenstad heeft als doelen meer bezoekers naar de Leidse binnenstad te
trekken, die langer blijven, meer geld uitgeven en met hogere tevredenheid terugkijken op hun
bezoek. Het is onze ambitie de titel “beste binnenstad” te verwerven en daarvan vervolgens ook
de vruchten te plukken. Het programma Binnenstad willen we daartoe voortzetten tot en met
2018. Om uitvoering te kunnen geven aan de economische agenda van de Leidse Regio
(“Economie 071”) en het programma Kennisstad stellen we meerjarig incidenteel budget
beschikbaar van € 1.000.000 beschikbaar.
3.2 Het Leiden Bio Science Park is een van de best functionerende bedrijventerreinen van Nederland
en voor Leiden van groot economisch belang. Verdere groei en ontwikkeling is mogelijk als
daartoe gerichte maatregelen worden genomen. Ondersteuning van activiteiten zoals die worden
ontplooid door de Leiden Bio Science Park Foundation horen daarbij. Daarvoor is continuering
nodig van eerder incidenteel ter beschikking gesteld budget.
Kennisstad
7.1 Goed onderwijsbeleid hoort bij een kennisstad als Leiden. Daarvoor stellen we structureel extra
geld beschikbaar.
Zorgzame stad
7.2 De gemeente krijgt belangrijke nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg en
AWBZ (uitbreiding van de WMO). Om deze nieuwe taken op verantwoorde wijze te kunnen
uitvoeren is een transitiebudget nodig. De overheveling van deze taken aan gemeenten gaat
bovendien gepaard met grote bezuinigingen van de rijksoverheid. Om deze taken “ zacht te laten
landen” willen we extra geld ter beschikking stellen. Het is onze ambitie om de nieuwe taken
uiterlijk vanaf 2018 te kunnen uitvoeren binnen het budget dat de rijksoverheid daarvoor ter
beschikking stelt.
9.1 t/m 9.4
De zorgvoorzieningen die de gemeente gaat aanbieden, zullen moeten worden aangepast om
deze te kunnen uitvoeren met de budgetten die het rijk ter beschikking stelt. Deze stelregel is
opgenomen in het beleidsakkoord. Dit geldt ook voor hulp bij het huishouden.
De rijksoverheid legt via het gemeentefonds een grote korting op, die door gemeenten
opgevangen zou moeten worden met een bezuiniging op hulp bij het huishouden. Voor Leiden
bedraagt deze korting 2,85 mln euro. Om ervoor te zorgen dat het Leidse budget overeenkomt
met het budget dat het rijk ter beschikking stelt voor hulp bij het huishouden, is een aanvulling
nodig van 2,0 mln euro per jaar. Per saldo zal ons budget voor hulp bij het huishouden (na
afronding van de “zachte landing”) met 0,85 mln euro dalen.
Sociale stad
10.1 en 10.2
Om meer huishoudens die dat nodig hebben te kunnen ondersteunen, verruimen we het bereik
van de zogenoemde declaratieregeling. Door deze verruiming komen niet alleen huishoudens
met een inkomen tot 110% van het minimumloon, maar ook huishoudens met een inkomen tot
120% van het minimumloon hiervoor in aanmerking.
10.3 Schulden kunnen een grote belemmering vormen voor arbeidsparticipatie en deelname aan de
samenleving. We intensiveren de schuldhulpverlening onder het motto “iedereen telt en iedereen
doet mee”.
10.4 Naast de bovenstaande maatregelen stellen we een budget beschikbaar voor verdere
verbetering van het armoedebeleid.
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Financieel gezonde stad
11.1 en 11.2
Leiden heeft en houdt haar financiën op orde. Dit biedt ruimte om niet alleen de indexering van
de OZB voor woningeigenaren achterwege te laten, maar zelfs om deze jaarlijks met 1,5%-punt
te verlagen.
11.3 Dankzij de inkomsten van verkoop van de Nuon-aandelen beschikt Leiden over de mogelijkheid
om duurzame investeringen in de stad te doen. Dit gaat uiteraard gepaard met derving van renteinkomsten over de middelen die op deze manier in de stad worden geïnvesteerd.
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3.
nr

4.1

5.1

5.2
5.3
5.4

11.1

Overige beleidsintensiveringen
Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/- is
voordeel)
4 Bereikbaarheid
Kapitaallasten uitvoering investering € 2,5
miljoen masterplan LBSP
5 Omgevingskwaliteit
Toepassing van duurzaam materiaal bij
herinrichting van de openbare ruimte
(gebakken klinkers als straatstenen).
Bijdrage in overgang watergangen naar
Hoogheemraadschap Rijnland.
Stijging kosten voor bestrijding onkruid door
verbod op gebruik chemische middelen.
Beheerkosten voor nieuwe fietsbrug vanuit
Leiden-ZW over de Vliet naar de
Oostvlietpolder.
11 algemene dekkingsmiddelen
Op peil houden van het opleidingsbudget
voor gemeentelijk personeel op 2% van de
loonsom (NB: bij 100.000-plus-gemeenten is
dit gemiddeld 2,3%).

Eindtotaal

2015

2016

2017

2018

150

150

150

150

200

200

200

200

900
300

300

300

300

30

65

65

65

350

350

350

1.065

1.965

1.065

680

Tabel 3.1 Intensiveringen
4.1 Uitvoering masterplan LBSP
Voor uitvoering van het Masterplan LBSP reserveren we € 2,5 miljoen. Deze investering zou
oorspronkelijk ten laste komen van de vereveningsreserve grondexploitaties. Deze reserve is niet
toereikend om deze investering te dekken. Wij stellen voor deze investering op te nemen in het
Investeringsplan 2015 – 2018.
5.1 Handboek openbare ruimte
Goede kwaliteit van de openbare ruimte is van belang zowel voor de inwoners van Leiden als
voor bezoekers en toeristen. Uitgangspunt daarbij is de invoering van het Handboek Openbare
Ruimte. Door de invoering hiervan moet er bij een herinrichting duurdere, duurzamer materialen
worden gebruikt (gebakken klinkers, die 90 jaar meegaan).
5.2 Overdracht water aan hoogheemraadschap Rijnland
In de planperiode 2014-2018 zal de gemeente Leiden verdere invulling geven aan de overdracht
water naar het hoogheemraadschap Rijnland. Hieronder vallen de gemalen, keringen, duikers en
beschoeiingen. Per saldo is een extra budget voor de overdrachtskosten benodigd van €
900.000,-.
5.3 Onkruidbestrijding
Eind 2015 wordt een landelijk verbod op de toepassing van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen (glyfosaat) van kracht. Dit leidt tot een toename in de kosten van
onkruidbestrijding van per saldo € 0,3 miljoen.
5.4 Fietsbrug over de Vliet
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Uw raad heeft op 25 juni 2013 een voorbereidingsbesluit genomen voor project Groene
recreatieve routes. Het grootste deelproject is aanleg van een fietsbrug over de Vliet, bij de
Oostvlietpolder. Hiermee wordt een groot knelpunt in het Leidse netwerk opgelost en wordt de
Oostvlietpolder ontsloten voor een grote groep bewoners. Voor de exploitatie en beheer van de
nieuwe fietsbrug bij de Oostvlietpolder is het huidige beheersbudget niet toereikend.
11.1 Opleidingsbudget
In de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie wordt personeelsbeleid meer gericht op
innovatie en ontplooiing, flexibiliteit, resultaatverantwoordelijkheid en mobiliteit. Hierdoor is een
personeelsbestand met actuele kennis van belang. Met deze intensivering blijft het
opleidingsbudget op het niveau van 2% van de loonsom (bij 100.000-plus-gemeenten ligt het
gemiddelde op 2,3%).
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4.
nr
11

(Autonome) ontwikkelingen
Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/is voordeel)
Algemene uitkering, netto
ontwikkeling

2015

2016

2017

2018

-2.041

-3.572

-3.378

-3.338

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

0
0

0
-304

0
-760

0
-1.520

0
-800
0

0
-800
304

0
-800
760

0
-800
1.520

1.200

1.200

1.200

1.200

178

178

178

200

200

200

807

180

821

691

408

428
200

443
200

331
200

458

458

458

188

24.522

24.522

24.522

24.522

400

400

400

400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

32.300

31.800

31.300

30.800

17.553
1.600

16.310
1.600

15.184
1.600

14.047
1.600

-32.818

-32.318

-31.818

-31.318

Taakmutatie algemene uitkering
7 Jeugd en onderwijs
7.2
taakoverdracht buitenonderhoud
basisscholen
9 Welzijn en zorg
9.4
Daling decentralisatie uitkering
Vrouwenopvang
11 algemene dekkingsmiddelen
11.13 Intensivering armoedebeleid
11.14 Daling decentralisatie uitkering
Vrouwenopvang.
11.15 taakoverdracht buitenonderhoud
basisscholen
Autonoom
1 Bestuur en dienstverlening
1.1
Correctie van begrote bijdrage aan
Holland Rijnland.
1.2
Maximering van leges van
reisdocumenten, id-kaarten en
rijbewijzen.
4 Bereikbaarheid
4.1
Fietsenstalling zeezijde station blijft
jaar langer gratis.
11 algemene dekkingsmiddelen
11.08 Versterken concernreserve ivm
onttrekking
11.09 Rente over voorzieningen PRIL
11.1 Verlaging taakstelling
gemeenschappelijke regelingen
volgens principe trap op – trap af
12

200

336

Bedrijfsvoering

Decentralisaties
7 Jeugd en onderwijs
7.1
3D Transitie jeugdzorg
9 Welzijn en zorg
9.1
WMO, vormgeven
mantelzorgcompliment.
9.2
WMO korting budget huishoudelijk
hulp
9.3
3D WMO
10 Werk en inkomen
10.1 3D Participatiewet,
10.2 3D Maatwerkvoorziening naar
gemeente
11 algemene dekkingsmiddelen
11.18 3D WMO
3D’s
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nr

Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/is voordeel)
11.19 3D Participatiewet
11.2 3D Jeugdzorg
Eindtotaal
Tabel 4.1 Autonome ontwikkelingen

2015

2016

2017

2018

-17.553
-24.522
-631

-16.310
-24.522
-2.729

-15.184
-24.522
-1.878

-14.047
-24.522
-2.349
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11.

Netto ontwikkeling Algemene uitkering gemeentefonds.

Voor het eerst in jaren hebben we te maken met een aantal positieve ontwikkelingen in de verdeling
van de algemene uitkering. De netto ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de
meicirculaire 2014 verloopt minder negatief ten opzichte van de raming in de meicirculaire 2013 en is
ook minder negatief dan wij u op 16 april bij de financiële verkenningen konden berichten op basis van
de toen beschikbare informatie.
De netto-ontwikkeling wordt op hoofdlijnen door een viertal factoren beïnvloed:
Onderwerp: (bedragen x € 1.000, -/- is Voordeel)
1.

Accres

2.

Lokale ontwikkeling basiseenheden verdeelmaatstaven

3.

Landelijke Ontwikkeling Uitkeringsbasis

4.

Uitkomst herijking verdeling gemeentefonds

Totaal

2015
426
-781
851
-2.536
-2.041
V

2016
-290
-1.251
1.049
-3.080
-3.572
V

2017
-292
-1.289
1.249
-3.046
-3.378
V

2018
-108
-1.756
1.458
-2.932
-3.338
V

1. De groei (Accres) van het gemeentefonds op basis van de normeringsystematiek. de
zogenaamde “Samen de trap op en af” afspraak.
De groei of krimp van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de
Rijksuitgaven. Als het Rijk bezuinigt dan daalt het gemeentefonds.
De komende jaren bezuinigt het Kabinet iets minder dan vorig jaar gepland. Per saldo levert
dit een voordeel op.

2. Ontwikkeling basiseenheden verdeelmaatstaven, groei van de gemeente.
Groei van de gemeente, zowel sociaal als fysiek levert een voordeel op van afgerond € 1,8
miljoen.. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename van de sociale
maatstaven zoals inwoners, lokaal- en regionaal klantenpotentieel, het aantal
bijstandscliënten. In de fysieke maatstaven stijgt de omgevingsadressendichtheid en in de
latere jaren het aantal woningen. Het bedrag wordt negatief beïnvloed door de
kortingsmaatstaf WOZ waarde.
3. Landelijke ontwikkeling Uitkeringsbasis.
Naast dat lokaal het aantal basiseenheden stijgt, neemt ook landelijk gezien bijvoorbeeld het
aantal inwoners en woningen toe. Die groei van Nederland komt ten laste van het
gemeentefonds. Het totaal van het gemeentefonds neemt niet, direct, toe door de groei van
Nederland.
4. Uitkomst herijking verdeling gemeentefonds
De herijking (groot onderhoud) van het gemeentefonds levert een voordeel op van bijna € 3
miljoen per jaar.
Dat voordeel kan nog negatief beïnvloed worden door de omzetting van wooneenheden en
woonruimten in woningen. Binnen BAG (Basisadministratie adressen en gebouwen) is een
nieuwe definitie van toepassing per 1 januari 2015 van het begrip zelfstandige
woning/woonruimte. Gemeenten hebben de gelegenheid om t/m 31 december 2016 de BAG
administratie aan te passen aan de nieuwe afbakeningsregels. Wij moeten alle
wooneenheden, vooral woonruimten voor studenten, beoordelen op de vraag of er sprake is
van een zelfstandige woonruimte. Een niet zelfstandige woonruimte telt per 1 januari 2015 niet
meer mee in de verdeling van het gemeentefonds.

- 12 -

Verder hebben wij binnen de herijking van het gemeentefonds bezwaar gemaakt tegen de
negatieve uitkomsten van het cluster Educatie, onderdeel onderwijshuisvesting voortgezet en
speciaal onderwijs. De Minister heeft inmiddels opdracht gegeven tot een nader onderzoek
voor dit cluster. De uitkomsten maakt de minister uiterlijk in de meicirculaire 2015 bekend.
Vervolg herijking/groot onderhoud gemeentefonds 2016 tweede tranche.
In 2014 zullen het cluster Werk en inkomen en de clusteronderdelen Brandweer en
rampenbestrijding en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing worden
onderzocht, zodat hier het groot onderhoud met ingang van het uitkeringsjaar 2016 kan
worden doorgevoerd. Uiteraard kan ook dit onderzoek tot voor- of nadelige herverdeeleffecten
leiden.
7,2 en 11,15
De zorg voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen gaat over naar de
schoolbesturen.
9.4 en 11.14
De decentralisatie uitkering Vrouwenopvang wordt verlaagd.
11.13

De toevoeging aan de algemene uitkering voor intensivering van het armoedebeleid wordt
toegevoegd aan programma 10, zie collegeprogramma.

1.1

Holland Rijnland
Door een verkeerde raming van besparingsmogelijkheden bij Holland Rijnland en van
mogelijkheden voor verrekening van BTW met het BTW-compensatiefonds was het budget in
de Leidse begroting voor onze inwonerafdracht aan Holland Rijnland te laag geworden.
Daarvoor wordt nu gecompenseerd.

1.2

Leges reisdocumenten
Door de wettelijke maximalisering van leges van reisdocumenten, id-kaarten e.d. ontstaat een
structureel nadeel van € 200.000.

4.1

Fietsenstalling stationsgebied
Het college werkt aan een voorstel voor de fietsenstallingen in het stationsgebied. Tot
vaststelling van dit plan blijft de stalling zeezijde gratis. In de begroting is nog uitgegaan van
inkomsten van betaalde stalling van € 336.000,-. Nu de stalling in 2014 en 2015 nog gratis
blijft is er incidenteel een tegenvaller door gederfde inkomsten.

11.08

Versterken concernreserve i.v.m. onttrekking
Voor de afkoop van erfpacht van het Werninkterrein wordt in 2014 een bedrag van € 2,5 mln
onttrokken aan de Concernreserve. De komende jaren vullen we dit bedrag weer aan.

11.09

Rente over voorziening PRIL
De rentetoerekening van het PRIL wordt gelijk getrokken met de interne rentevoet van 3,5 %.
Jaarlijks werd sinds 2011 2 % rente vergoed over de Voorziening Negatieve
Grondexploitaties, terwijl de rentevoet waartegen contant werd gemaakt 3,5 % bedroeg.
Zonder dat er iets in de projecten in uitvoering (BIE’s) veranderde, moest er jaarlijks 1,5 % van
het saldo worden gefinancierd uit de vereveningsreserve. Dit nadeel voor de
vereveningsreserve zou de komende vijf jaar oplopen tot € 1,6 miljoen. Door het gelijk trekken
van de rentevoet wordt dit hersteld.

11.1

Verlaging taakstellingen Gemeenschappelijke Regelingen
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Van gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd een evenredig aandeel bij te dragen aan
de bezuinigingen die voortkomen uit de verlaging van de algemene uitkering volgens het
principe ‘trap op – trap af”. Door de bijgestelde groei van de algemene uitkering neemt die
taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen af.
12

3D’s

Bedrijfsvoering
Op de bedrijfsvoering worden een aantal bij nader inzien niet realistische taakstellingen
afgeboekt. Dit betreft taakstellingen op energiebesparende maatregelen en kostenbesparing
door het invoeren van het nieuwe werken. De investeringen die nodig zijn om beide
taalstellingen te realiseren zijn niet rendabel te maken gezien
de korte terugverdientijd op
investeringen in het pand aan het Stationsplein 107 en de Lange Gracht, waar een groot deel
van de ambtenaren is gevestigd De taakstellingen zijn daarmee op korte termijn niet realistisch.
Leiden werkt momenteel aan een plan voor ambtelijke huisvesting waarbij duurzaamheid en het
nieuwe werken belangrijke uitgangspunten zijn.
Over de drie decentralisaties informeren wij u afzonderlijk. De uitkeringen in de meicirculaire
zijn budgettair neutraal verwerkt.
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5.

Bijsturingsmaatregelen en bezuinigingen

Het totaal van beleidsintensiveringen en autonome ontwikkelingen leidt per saldo tot een nog te
compenseren bedrag. Zoals aan het begin van deze Kaderbrief is opgemerkt, streeft het college er
naar om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld. Dat betekent dat wij een aantal
bijsturingsmaatregelen en bezuinigingen hebben moeten treffen om dit sluitende meerjarenbeeld te
realiseren.
Nr

1.1

Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/- is voordeel)
1 Bestuur en dienstverlening
Bijsturing op tekort op maximering leges van
reisdocumenten rn ID-kaarten. Beoordelen
kostendekkenheid. Voorlopig aangemerkt als
risico.

4.1

4 Bereikbaarheid
Vrijval uit de op te richten reserve economische
investeringen

5.1
5.2
5.3

5 Omgevingskwaliteit
Actualisering opbrengst Afvalstoffenheffing.
Actualisering opbrengst Rioolheffing.
Besparing op stedelijk beheer/omgevingskwaliteit,
bij voorkeur in te vullen met efficiencyverhoging,
zoals aangegeven in beleidsakkoord.

6.1
6.2
6.3
6.4

6 Stedelijke ontwikkeling
Verlaging van budget voor plankosten
voorafgaand aan kaderbesluit.
Kostendekkendheid van leges verhogen, door
uitvoeringskosten te verlagen.
Bezuiniging op exploitatie van gemeentelijk
vastgoed.
Doorbelasten energielasten en heffingen aan
huurders en gebruikers van gemeentelijk
vastgoed

Verlagen onderhoudskosten door regie
organisatie.
6.6
Verwachte Rijkssubsidie restauratie
rijksmonumenten.
6.7
Afstoten gebouwen zonder beleidsdoel.
6.8
Marktconforme huur commerciële panden.
11 algemene dekkingsmiddelen
11.01 Scherper ramen belastingopbrengsten OZB,
zodat de raming nauw aansluit op de
daadwerkelijke ontwikkeling van het areaal aan
onroerende zaken.

2015

2016

2017

2018

-200

-200

-200

-200

-1.755

-1.917

-1.917

-1.917

-350
-150

-400
-175
-300

-400
-180
-700

-500
-225
-1.000

-400

-400

-400

-400

-400

-800

-1.000

-250

-500

-1.000

-240

-240

-240

-252

-502

-749

-116

-119

-112

-104

-40

-80

-120

-160

-100

-500

-1.000

-1.000

-300

-300
-500

-300
-1.000

-300
-1.000

-1.270

-1.630

-1.668

-240

6.5

11.02 Scherper ramen rentekosten van geldleningen.
11.03 Besparing op subsidies door verhoging van de
doelmatigheid
11.04 Ontwikkeling kapitaallasten o.b.v. bestaand beleid
investeringsplan 2014 - 2018
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Nr

Onderwerp (bedragen x € 1.000 -/- is voordeel)

11.07 Digitalisering van dienstverlening aan burgers en
van interne werkprocessen (besparing)
11.08 Aanpassing van de personeelsomvang
(besparing)
11.09 Activeren van investeringen gefinancierd uit
reserves (niet Nuon)
11.10 Vrijval concernreserve 2015-2016 door
toevoeging rekeningresultaat 2013 aan reserve
11.11 Incidenteel voordeel door balansverkorting, vrijval
kapitaallasten reserves
11.12 Taakstelling op vrijval van reserves door lopende
investeringen/kredieten af te sluiten
11.13 Vrijval kapitaallasten door onderschrijding op af
te sluiten kredieten
11.14 Vrijval reserve asbestsanering
Eindtotaal
Tabel 5.1 Bijsturing
1.1

2015

2016

2017

2018

1.000

-1.000

-1.500

2.400

-1.000

-2.400

-10.000
-1.054

-3.841

-1.014

-645

-568

-496

-100

-200

-250

-12.249

-12.807

-14.441

-1.000

-1.000
-15.589

Maximering leges
Op het tekort dat is ontstaan ten gevolge van de wettelijke maximering van de leges voor
reisdocumenten en id-kaarten zal moeten worden bijgestuurd. Wij zullen de mate van
kostendekkendheid onderzoeken en bezien en hoe deze kan worden verbeterd.

4.1 Vrijval uit de op te richten reserve economische investeringen
Door de invoering van betaald parkeren voor bezoekers in een gedeelte van de stad en door
aanbestedingsvoordelen binnen de projecten Lammermarkt en Garenmarkt is het mogelijk dat
bedragen die waren voorzien uit andere financieringsbronnen dan de parkeerreserve, worden
gedoteerd aan de reserve economische investeringen. Deze reserve wordt de komende jaren
gebruikt voor beleidsintensiveringen op het terrein van de economische agenda 071 en de
programma’s Binnenstad en Kennisstad.
5.1 en 5.2
Opbrengst heffingen
De opbrengsten van de rioolheffing en van de afvalstoffenheffing zullen worden geactualiseerd
vanwege areaaluitbreiding. Dit zal tot een hogere opbrengst leiden.
5.3 Efficiencyverbetering stedelijk beheer
Verdere efficiencyverbetering bij stedelijk beheer moet leiden tot een besparing van € 1 miljoen.
6.1 Verlaging van budget voor plankosten voorafgaand aan kaderbesluit.
Gedurende 2013 is voor het eerst gewerkt met de “reserve plankosten’. Dit blijkt een goed
instrument voor beheersing van de plankosten voor kaderbesluit. Naar verwachting vloeit
binnenkort een deel van de geboekte plankosten terug in de ‘reserve plankosten’ bij het nemen
van een kaderbesluit en daarom activering van die kosten. Dit in combinatie met toegenomen
discipline en gestelde (lagere) ambities op planvorming maakt het mogelijk jaarlijks minder te
doteren aan de reserve plankosten.
6.2 Kostendekkendheid van leges verhogen
De kostendekkendheid van de leges voor omgevingsvergunningen kan worden verbeterd. Dit
moet vooral gebeuren door de uitvoeringskosten te verlagen.
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6.3 t/m 6.8
Bezuiniging op exploitatie van gemeentelijk vastgoed.
Wij zullen de komende tijd zorgvuldig beoordelen in hoeverre het gemeentelijk vastgoed
rendabeler geëxploiteerd kan worden. De gemeente bevordert een efficiënter gebruik van
vastgoed door gesubsidieerde organisaties, bijvoorbeeld door hen vaker panden en ruimtes te
laten delen. Tekorten op de exploitatie van gemeentelijk vastgoed worden weggewerkt. Dit houdt
onder meer in dat huren worden verhoogd naar marktconforme niveaus. De diverse
mogelijkheden hiertoe zijn wij op dit moment aan het inventariseren. Gedacht wordt onder meer
aan doorbelasten van energiekosten aan gebruikers en mogelijke verkoop van panden.
11.01 Scherper ramen OZB en rentekosten
Scherper ramen belastingopbrengsten OZB en van de rentekosten van geldleningen, zodat de
raming nauw aansluit op de daadwerkelijke ontwikkeling.
11.03 Besparing op subsidies
In de tweede helft van 2014 en eerste helft 2015 zal in lijn met de eerdere discussies in de raad
over de doelmatigheid van subsidies in gesprek met gesubsidieerde instellingen worden
gekeken hoe gestelde doelen kunnen worden bereikt met minder middelen. Vanaf 2016 besparen
wij op subsidie-uitgaven door verhoging van de doelmatigheid.
11.04
Ontwikkeling kapitaallasten o.b.v. bestaand beleid investeringsplan 2014 – 2018
Doorrekenen van het totale investeringsplan en beoordeling op actualiteit van de investeringen
levert een voordeel op in de kapitaallasten.
11.07 Digitalisering van dienstverlening aan burgers en van interne werkprocessen
Door verdere digitalisering kunnen de interne werkprocessen van de gemeente én de
dienstverlening aan de burger efficiënter worden uitgevoerd. Het college doet bij de
programmabegroting 2015 een voorstel voor investeringen in digitalisering, waarbij ook de te
behalen besparingen in 2018 t/m 2020 in beeld worden gebracht.
11.08 Aanpassing van de personeelsomvang
Bij het aanpassing van de personeelsomvang (als gevolg van taakstellingen) staat het benutten
van kansen door natuurlijk verloop en pensionering van medewerkers voorop.
11.09 Activeren van investeringen gefinancierd uit reserves
Door activering van investeringen in bereikbaarheid valt incidenteel geld vrij uit de reserve. Dat
geld is nu niet direct nodig om de investeringen te bekostigen. Wel betekent dit dat over de
investeringen in de toekomst rente en afschrijving berekend moet worden. Vanaf 2019 betekent
dit verhoging van de kapitaallasten. Het totale meerjarenbeeld van de kapitaallasten biedt ruimte
om de verhoging op te vangen.
11.10 Vrijval concernreserve 2015-2016
In de begrotingen 2015 en 2016 is een dotatie aan de concernreserve geraamd, bedoeld om
deze op peil te houden. Door het positieve rekening resultaat van de rekening 2013 en het
bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2013 waar de concernreserve al is aangevuld tot € 10
miljoen, zijn deze dotaties niet meer nodig en kunnen dus vrijvallen.
11.11 Incidenteel voordeel door balansverkorting, vrijval kapitaallasten reserves.
Met raadsvoorstel 14.0007 (vermindering aantal reserves) heeft uw raad ingestemd met een
balansverkorting. Hierbij zijn investeringen met een maatschappelijk nut in één keer ten laste
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gebracht van een aantal reserves. Hierdoor vervallen voor deze investeringen de kapitaallasten
die in de meerjarenbegroting zijn geraamd. Dit leidt tot een meerjarig incidenteel voordeel.
11.12 en 11.13
Taakstelling op vrijval van reserves door lopende investeringen/kredieten af te sluiten
Bij het opstellen van de begroting 2015 worden alle lopende kredieten en / of investeringen
nogmaals kritisch bekeken op onderuitputting en dus ruimte. Indien die ruimte er is worden de
kredieten afgeroomd, hetgeen leidt tot incidentele meevallers of structureel lagere
kapitaalslasten.
11.14 Vrijval reserve asbestsanering.
De Reserve Asbestsanering is niet langer nodig en kan daarom (deels) vrijvallen.
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6.

Sluitend meerjarenbeeld

De in deze Kaderbrief geschetste contouren zijn richtinggevend voor de op te stellen
programmabegroting. Tabel 7.1 vat de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen samen.
Kaderbrief (* € 1.000)
1. Financiële Verkenningen
2. Collegeprogramma
3. Overige intensiveringen
4. (autonome) ontwikkelingen
5. Bijsturingsmaatregelen
6. Saldo meerjarenraming
Eindtotaal
Tabel 6.1 Sluitend Meerjarenbeeld

2015
5.460
10.080
680
-631
-15.589

2016
3.876
10.037
1.065
-2.729
-12.249

2017
3.898
8.821
1.965
-1.877
-12.807

0

0

0

2018
6.096
8.413
1.065
-2.349
-14.441
1.216
0

In Tabel zijn per programma de mutaties gegroepeerd. De verhoging van de inkomsten in verband
met 3D zijn ondergebracht in programma 11, de verhoging van de kosten in de programma’s 7, 9 en
10.
Programma (*€ 1.000)
1 Bestuur en dienstverlening
3 Economie en toerisme
4 Bereikbaarheid
5 Omgevingskwaliteit
6 Stedelijke ontwikkeling
7 Jeugd en onderwijs
9 Welzijn en zorg
10 Werk en inkomen
11 algemene
dekkingsmiddelen
Saldo
Eindtotaal
Tabel 6.2 Mutaties per programma

2015
0
1.755
-1.269
280
4.220
24.872
36.593
19.953

2016
178
1.917
-1.767
-60
3.519
24.872
34.974
18.710

2017
178
1.917
-1.767
435
2.726
24.872
32.193
17.584

2018
178
1.917
-1.767
-910
1.721
23.622
30.198
16.447

-86.404
0
0

-82.342
0
0

-78.137
0
0

-72.622
1.216
0

In het beleidsakkoord ‘Samenwerken en innoveren’ is aangegeven hoe het bedrag van € 40 miljoen
aan NUON middelen is verdeeld om te investeren in de stad. Voorgesteld wordt om de plannen voor
deze investeringen de komende maanden en jaren samen met uw raad en partners in stad en regio
uit te werken. Bij de programmabegroting 2015 zal een procesvoorstel worden opgenomen met de
wijze waarop de uitwerking van deze investeringen wordt voorzien. Ook zal bij de
Programmabegroting een begrotingswijziging worden voorbereid om de verdeling van NUON gelden
in hoofdgroepen vast te leggen.
Programma ruimtelijke investeringen
Met het meerjarenbeeld hangen PRIL ontwikkelingen nauw samen. Het college wordt geconfronteerd
met tegenvallers in de ruimtelijke investeringen. Lagere huren van winkelpanden leiden tot mogelijk
lagere grondwaarden in het Aalmarktproject, waarvoor nu in ieder geval vanuit gezond financieel
beheer een voorziening moet worden getroffen. Daarnaast zijn er projecten met positieve
grondexploitaties net buiten het meerjarenbeeld komen te vallen en is er een tegenvaller in het project
Kooiplein. Het college hecht echter grote waarde aan deze binnenstad investering en investering in
Leiden Noord. Besloten is enkele maatregelen te treffen om deze tegenvallers op te kunnen vangen.
Die vindt u terug in het PRIL - Vermogensbeheer 2014-2018.
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In het meerjarenbeeld is een ‘afbetalingsschema’ opgenomen voor de ‘lening’ die de
vereveningsreserve had gesloten met de reserve erfpacht. Deze afbetaling (kasstroom) loopt vanaf
2015 en deels door buiten het meerjarenbeeld.
Concreet houdt dit in dat binnen het 5-jarig perspectief € 10,5 mln. kan worden teruggestort, waardoor
er nog een restverplichting na 2018 over blijft van € 5,7 mln. Dat brengt enig risico met zich mee,
welke in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen wordt meegewogen.
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Bijlage 2

Ontwikkelingen decentralisaties

Vanaf 2015 krijgt de gemeente een veel grotere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een
aantal taken in het sociaal domein (de jeugdzorg, uitbreiding WMO en de participatiewet)
Deze decentralisaties (de 3D) gaan gepaard met forse kortingen op de budgetten die vanuit het rijk
naar onze gemeente komen.
Het is dus noodzakelijk dat de zorgvoorzieningen hier aan worden aangepast.
Er is nog veel winst te behalen door geld voor zorg effectiever te besteden en door meer gebruik te
maken van zorgen en sociale innovatie. Dubbel werk moeten worden voorkomen en mensen
mogen niet meer de weg kwijt raken in een woud van organisaties, regels en loketten.
Om zorg en welzijn dichter bij de mensen te organiseren, werken we met gebiedsgerichte teams.
Deze teams zijn herkenbaar in de wijk. Ze zijn toegankelijk en aanspreekbaar en bestaan zowel uit
professionals als actieve mensen uit de wijk. Ze werken samen met familieleden en
buurtbewoners. Deze wijkteams hebben ruime taken en bevoegdheden. Dit leidt tot betere hulp,
verkleint het beroep op duurdere zorg en maakt het mogelijk dat mensen langer zelfstandig in hun
eigen buurt kunnen blijven wonen.
Met de komst van de participatiewet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor mensen met
een arbeidsbeperking die voorheen gebruik konden maken van de Wajong of Wet sociale
werkvoorziening. Ze blijven verantwoordelijk voor de huidige groep bijstandsgerechtigden.
Gemeenten krijgen een nieuw instrumentarium ter beschikking om deze mensen met een relatief
grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Zoals de loonkostensubsidie en nieuw
beschut werk.
De omvang van het budget wordt naar verwachting in juni bekend. Duidelijk is dat ook op dit
budget een korting zal plaatsvinden. Voor de zomer gaat het beleidskader over de participatiewet
in de inspraak om vervolgens na de zomer naar de raad te sturen. Het kader bevat voorstellen van
het college om invulling te geven aan de ambitie om zo veel mogelijk mensen aan zo regulier
mogelijk werk te helpen, welke instrumenten voor welke doelgroepen hiervoor worden ingezet en
inzet van het budget
Om deze aanpassingen in het sociaal domein verantwoord te laten verlopen is een
overgangsperiode noodzakelijk (zachte landing). Hiervoor stellen we extra middelen ter
beschikking. In 2018 willen we de nieuwe taken in het sociale domein kunnen uitvoeren binnen de
door rijk aan ons beschikbaar gestelde budgetten. De rijksbezuinigingen kunnen we niet structureel
compenseren.

1. Autonome ontwikkelingen (Decentralisatie-uitkeringen
van het Rijk, Raming budgetten)
nr

Onderwerp -/- is
voordeel/inkomsten
7,10 3D Transitie jeugdzorg
11,20 3D Jeugdzorg
9,10 Vanaf 2015 moet de gemeente
het mantelzorgcompliment
vormgeven.
9,20 WMO korting budget huishoudelijk
hulp
9,30 3D WMO
10,2 3D Maatwerkvoorziening naar
gemeente
11,18 3D WMO
10,10 3D Participatiewet,
11,19 3D Participatiewet
Totaal

2015

2016

2017

2018

24.521.556

24.521.556

24.521.556

24.521.556

-24.521.556
400.000

-24.521.556
400.000

-24.521.556
400.000

-24.521.556
400.000

-2.850.000

-2.850.000

-2.850.000

-2.850.000

33.668.000
1.600.000

33.168.000
1.600.000

32.668.000
1.600.000

32.168.000
1.600.000

-32.818.000
17.553.000
-17.553.000

-32.318.000
16.310.000
-16.310.000

-31.818.000
15.184.000
-15.184.000

-31.318.000
14.047.000
-14.047.000

0

0

0

0

Toelichting
De budgetten voor de (nieuwe) taken op het gebied van 3D worden overgeheveld vanuit de
rijksbegroting. Deze bedragen zijn inclusief korting van het rijk. De bedragen zoals hierboven
genoemd in tabel 1 betreffen voorlopige bedragen.
Decentralisatie Jeugdzorg.
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Alle huidige
budgetten voor jeugdhulp worden samengevoegd, waarbij een korting wordt toegepast die oploopt tot
15% in 2017. De schatting van het benodigde budget op grond van de regionale Startfoto jeugdhulp
laat nog steeds een gat zien ten opzichte van te verwachten budget op basis van de
decembercirculaire. Hoewel de overtuiging er is dat er goed bezuinigd kan worden, door minder
versnippering en bureaucratie en meer maatwerk, moet er juist in de periode van verandering
geïnvesteerd worden in het stevig neerzetten van een infrastructuur die de nieuwe opgaven aankan.
Dit geldt zowel voor de partners in de stad/regio als de gemeentelijke organisatie. De bedragen die
hierin zijn opgenomen zijn gebaseerd op de obv startfoto Jeugdhulp HR van juni 2013. In de
meicirculaire 2014 bedraagt de decentralisatie-uitkering € 24.852.197.

Decentralisatie WMO
Op basis van de recent uitgekomen meicirculaire van 31 mei jl. (welke overigens nog niet volledig is
verwerkt in de tabellen) komt vanuit de AWBZ een aantal taken naar de gemeente, gekoppeld aan
middelen in het gemeentefonds, meicirculaire 2014.
De extra taken zijn met name:
- Beschermd wonen (centrumfunctie) € 23,9 miljoen;
- Functie begeleiding gerelateerd aan maatschappelijke opvang (onder andere centrumfunctie)
€ 12,4 miljoen.
Daarnaast zijn er nog wat kleinere taken die overkomen zoals onder andere de maatwerkvoorziening
chronisch zieken en middelen voor cliëntondersteuning.

Participatiewet.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot precies het budget is dat overkomt van het rijk. Zodra dat
budget bekend is kan het beleidskader participatiewet worden vastgesteld. Naar verwachting is dit
rond de zomer.
Wij hebben ons voorgenomen om vanaf 2018 de taken in het sociale domein uit te voeren binnen de
(gekorte) rijksbudgetten van ruim € 100 miljoen. Een overzicht hiervan voor de verschillende
onderdelen van 3D is opgenomen in bovenstaande tabel 1. Feitelijk staat hier dat de middelen die het
rijk ter beschikking stelt in beginsel leidend moeten zijn voor de hoogte van de uitgaven. De eerste
paar jaar is dat echter niet realistisch. Daarom heeft het college besloten voor de komende vier jaar
nog ongeveer € 18 miljoen beschikbaar te stellen. Dat lichten wij toe aan de hand van onderstaande
tabel 2.

2. Collegeprogramma
nr

Onderwerp
7,1 Overgangsperiode Jeugdzorg
9,1 Zachte landing AWBZ naar WMO
9,2 Zachte landing 'Hulp bij het
Huishouden' binnen programma

2015
1.250.000
1.350.000
825.000

2016
1.250.000
810.000
550.000

2017
1.250.000
405.000
330.000

2018

9,3 Budgetaanpassing Hulp bij het
huishouden.

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

9,4 Transitiebudget voor zorgvuldige
overgang van AWBZ-taken naar
WMO.

1.200.000

1.200.000

0

0

6.625.000

5.810.000

3.985.000

2.000.000

Totaal 2.

0
0

Invoering van de 3D’s is niet alleen een financieel technische operatie. Juist niet. Het gaat erom een
toekomstbestendige zorg te ontwikkelen, passend binnen de beschikbare budgetten.
Dat vraagt nogal wat aanpassing in het werkveld én verandering in de relatie tussen gemeente en burger . Om
dat zorgvuldig te kunnen doen stellen wij geld beschikbaar.
Enerzijds is dit bedoeld om op korte termijn de gevolgen de kunnen verzachten (“zachte landing”) voor burgers
die zorg nodig hebben. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om binnen het veld zorgvuldiger na te denken over
hoe we het sociale domein in de toekomst vorm willen geven zodat wij het uitgangspunt “Leiden zorgzame stad”
kunnen blijven waarmaken.

