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Hoofdstuk 1
1 Voorwoord
De Kaderbrief 2016 - 2019 is gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening 2014, de stand van de
concernreserve en de tussenstand van de begroting 2015 zoals opgenomen in de Eerste Bestuursrapportage
2015. Enkele ontwikkelingen uit 2014 werken, structureel of incidenteel, door in de Meerjarenraming 2016 2019.
Daarnaast hebben we de Kaderbrief opgesteld op basis van de meest recente informatie over de
ontwikkelingen van de gemeentelijke inkomsten. Het gaat hierbij om de algemene uitkering uit het
gemeentefonds, de decentralisatie-uitkeringen, gemeentelijke belastingen en overige inkomsten
Ondanks sterk tegenvallende inkomsten de komende jaren presenteren we een sluitend meerjarenbeeld.
We kunnen hard blijven werken aan de hoge ambities die we met de stad hebben. Met het oog op de
aangekondigde bezuinigingen op het Gemeentefonds in 2020 en verder en de blijvende onzekerheden rondom
o.a. de invoering van de participatiewet, is het college verheugd te melden dat 2019 zelfs een structureel
overschot kent van € 2,4 miljoen.
We hebben vooral te maken met lagere inkomsten vanuit het gemeentefonds (algemene uitkering), waardoor
we komende jaren minder te besteden hebben.
Bovendien blijken van een aantal projecten die wij graag willen realiseren de verwachte kosten na zorgvuldige
doorrekening hoger uit te pakken: ﬁetsparkeren en zwembad De Vliet. Hier maken we geld voor vrij. Er is geen
geld voor veel andere nieuwe plannen. We zullen ons vooral concentreren op een voortvarende uitvoering van
de bestaande plannen. En dat zijn er veel!
De verwachte mee- en tegenvallers in de bestaande beleidsuitvoering zijn geïnventariseerd. Voor een aantal
van de tegenvallers hebben we mogelijkheden tot bijsturing gevonden. De tegenvallers hebben echter voor een
belangrijk deel een autonoom karakter, waarvoor bijsturing op korte termijn niet direct mogelijk of wenselijk is.
Het grootste ﬁnanciële probleem hebben we in 2015. Daarover rapporteren wij in de bestuursrapportage 2015.
In 2018 en 2019 is het saldo positief. In de tussenliggende jaren zijn de resultaten negatief.
Gezien de opgaven waar wij voor staan, vindt het college het niet wenselijk om voor de tegenvallers met
een autonoom karakter op korte termijn drastische maatregelen te nemen. Daarom kiezen we ervoor om
de incidentele tekorten van de komende jaren op te lossen door reserves vervroegd te laten vrijvallen en de
projecten waarvoor deze reserves waren bestemd via kapitaallasten te ﬁnancieren. Daarmee behouden we
dezelfde investeringscapaciteit en worden de lasten van deze investeringen structureel onderdeel van de
exploitatie. Dit doen we daarom met name bij de investeringen in het programma bereikbaarheid, waarvan het
ook goed is dat de structurele last is opgenomen in de begroting.
In aanloop naar de Programmabegroting 2016-2019 en de Tweede Bestuursrapportage 2015 gaan we op zoek
naar mogelijke middelen in reserves, kredieten en budgetten en zullen we alle meevallers gebruiken om de
voorziene tekorten te dekken.
Door deze maatregelen houden we meerjarig ons weerstandsvermogen op peil en blijven we ﬁnancieel gezond,
zonder de realisatie van onze ambities in gevaar te brengen.
Het bovenstaande resulteert in een sluitend meerjarenbeeld voor 2016 - 2019 binnen de ﬁnanciële kaders van
het Beleidsakkoord.
Dat houdt in dat over de periode 2016 tot en met 2019:
■
■
■
■

De meerjarenraming structureel sluitend is;
De concernreserve minimaal 30 miljoen bedraagt;
De OZB voor woningeigenaren reëel daalt met 1,5% per jaar t/m 2018;
De Afvalstoffenhefﬁng en Rioolhefﬁng alleen trendmatig stijgen.
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Hoofdstuk 2
2 Inleiding
2.1 Leiden in perspectief
Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Daar zijn we
hartstikke trots op. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een
rijke traditie van kennis en cultuur. Leiden is bovendien een sociale stad. Een stad waarin iedereen meetelt en
meedoet. De kracht van de stad, de mensen en de organisaties is altijd het uitgangspunt in het handelen van de
gemeente. Een actieve deelname aan de samenleving is een zaak van alle Leidse burgers.
In deze inleiding op de kaderbrief gaan wij eerst in op het sociale domein en op de gevolgen van invoering van
de nieuwe Omgevingswet in 2018. Vervolgens geven we een beeld van de hoofdlijnen van deze kaderbrief aan
de hand van belangrijke thema’s uit het collegeakkoord.
Sociaal domein: van transitie naar transformatie
In ons collegeakkoord staan de begrippen “samenwerken” en “innoveren” centraal. Deze begrippen passen
goed bij grote opgaven waarvoor wij in de komende jaren staan. Door samenwerking zijn we in staat om met
elkaar tot betere uitkomsten te komen, door samenwerking kunnen we elkaar uitdagen en inspireren en door
samenwerking kunnen we met elkaar effectiever opereren.
Die samenwerking zullen wij telkens opzoeken. Hetzelfde geldt voor innovatie. Wij hebben de overtuiging
dat iedereen in staat is nieuwe oplossingen te verzinnen, creatief te zijn en nieuwe ideeën toe te passen. Die
capaciteit om te innoveren hebben we nodig. Dat komt niet alleen doordat de gemeente nieuwe taken in het
sociale domein met veel minder geld moet uitvoeren, maar ook doordat de wereld rond en in Leiden verandert.
Met samenwerking en innovatie komt nieuwe energie los.
Eerder dit jaar heeft de gemeente een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen voor taken in het “sociale
domein”: de jeugdzorg, uitbreiding van de WMO en invoering van de Participatiewet. 1 januari 2015 was de
dag van de transitie. De gedachte achter de “decentralisaties” is dat gemeenten beter dan de rijksoverheid
en de provincie in staat zijn om deze taken uit te voeren op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van
burgers om zelf hun leven in te richten, en die helpt om de kosten van zorg in Nederland betaalbaar te houden.
En wij zijn er ook van overtuigd dat wij dat beter kunnen, samen met onze partners in de stad en in de regio.
Na de transitie van taken in het sociale domein volgt nu de transformatie. We hebben de nieuwe taken
gekregen, nu moeten we ze ook echt anders en beter gaan uitvoeren. In 2013 en 2014 hebben we onze
maatschappelijke doelen vastgelegd in beleidsdocumenten. Nu willen we die gaan bereiken, samen met onze
partners. Dat is een enorme klus, want onze ambities zijn hoog.
De transformatie van het sociale domein houdt in dat niet langer het aanbod aan zorg en ondersteuning
centraal staat. Als iemand hulp nodig heeft, is het niet langer vanzelfsprekend dat de overheid die hulp zomaar
laat leveren. De nieuwe Jeugd- en Gezinsteams en Sociale Wijkteams hebben de opdracht om de toegang
tot zaken als jeugdzorg en andere ondersteuning anders in te richten. Als iemand hulp nodig heeft, zal een
medewerker van een sociaal wijkteam eerst in gesprek gaan over de mogelijkheden om de hulp in eigen
kring te organiseren, bijvoorbeeld via familie. Pas in tweede instantie wordt gekeken of nog aanvullende
ondersteuning door professionals nodig is.
De transformatie doet een groot beroep op het innovatief vermogen van alle betrokken organisaties. Zij
kunnen niet meer volstaan met een standaardaanbod, maar zullen goed moet kijken naar individuele
behoeften en mogelijkheden om daarin te voorzien. Zij zullen voor hun medewerkers ruimte moeten creëren
om te leren “wat werkt”. Met elkaar zullen zij ontdekken hoe burgers hun sociale verbanden beter kunnen
benutten om onderling ondersteuning te bieden en te ontvangen.
Deze transformatie klinkt in beleidsteksten vaak nog tamelijk abstract, met jargon dat sommige raadsleden
mogelijk toevoegen aan de “ Zwarte lijst. In het dagelijks werk van de sociale wijkteams is van abstractie geen
sprake. Kan iemand die jarenlang huishoudelijke hulp heeft gekregen, niet toch wat meer doen om het eigen
huis schoon te houden? Hoe vaak moet de kast worden afgestoft? Kan iemand dat niet zelf doen? En wat is
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eigenlijk de deﬁnitie van “schoon”? Vermindering van het aantal schoonmaakuren kan nog steeds leiden tot
een huis dat “schoon” is te noemen.
Om de doelen van de transformatie te bereiken, zullen maatschappelijke organisaties hun activiteiten veel
beter op elkaar moeten afstemmen. Voorzieningen voor vervoer en dagbesteding zijn nu bijvoorbeeld nog te
veel versnipperd. Ook werken we met onze partners hard aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering in
het sociale domein. Op ict-gebied stelt de intensieve samenwerking met partners bijzondere eisen. Enerzijds
helpt het medewerkers als zij gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen, anderzijds willen we privacygevoelige
gegevens goed blijven beschermen. Ook voor sturing en verantwoording zijn nieuwe wegen nodig. Rechttoe-recht-aan-indicatoren bieden weinig inzicht in het welslagen van de transformatie. Wie wil weten hoe het
écht zit, zal moeten vragen naar de ervaringen van leden van sociaal wijkteams en van Leidenaren voor wie de
sociale wijkteams werken.
In het komende jaar zal veel aandacht uitgaan naar de transformatie, maar we moeten niet onze ogen sluiten
voor de periode daarna. De Leidse agglomeratie zal in de komende decennia blijven groeien, dankzij onze
gunstige ligging in de Randstad, dankzij de Universiteit Leiden, het Bio Science Park en al het moois dat onze
regio te bieden heeft. Onze stad en onze buurgemeenten zullen ook steeds meer 65-plussers tellen. Het
percentage 65-plussers in Leiden neemt toe van 12% naar zo’n 20% in 2030. Dat stelt ons voor belangrijke
vragen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in Leiden en omgeving langer vitaal blijven, hoe zorgen we
er voor dat we langer zelfstandig en zonder professionele hulp in ons eigen huis kunnen blijven wonen en hoe
zorgen we ervoor dat we langer actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving?
Om ook in de toekomst een sociale stad te kunnen zijn, zullen we met elkaar moeten nadenken over onze
toekomst. Hoe willen we met elkaar wonen, werken en leven in deze regio? Wat betekent dat voor de manier
waarop buurten zich ontwikkelen? Dit jaar stellen we samen met negen andere gemeenten een zogeheten
Omgevingsvisie op (de opvolger van de ruimtelijke structuurvisie). Ook werken we met Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude aan een visie voor de Leidse regio in 2027. Daarin kunnen we een verbinding
leggen tussen ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken. Hoe richten we onze omgeving bijvoorbeeld
zo in dat deze uitnodigt tot ontmoetingen tussen mensen, tot het ontstaan van een hecht sociaal weefsel, tot
bewegen en tot vitaal ouder worden? Een regio met een herkenbaar proﬁel, en voldoende banen voor de
inwoners van de vijf gemeenten . We zijn verheugd dat de samenwerking met onze buurgemeenten zo goed is
dat wij het komend jaar gezamenlijk gaan werken aan die visie op de Leidse Regio. Wij nodigen iedereen van
harte uit om hierover mee te denken.
Omgevingswet
De omgevingsvisie die we met buurgemeenten opstellen, is een voorproefje van grote veranderingen in
regelgeving in het ruimtelijke domein. Die veranderingen gaan schuil achter de weinig opvallende naam
“Omgevingswet”. Maar schijn bedriegt. Dit is een enorme operatie. Van 26 wetten met 4700 verschillende
wetsartikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële regelingen wil het kabinet per 1
januari 2018 overgaan op 1 wet met 349 artikelen, 4 AMvB’s en een stuk of tien ministeriële regelingen. Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu waarschuwt dat het een aantal jaar duurt voordat alle regelingen en
instrumenten zodanig zijn ingericht dat er goed mee gewerkt kan worden. Voor gemeenten heeft dit een grote
betekenis.
Wat gaat er concreet veranderen?
■ We hebben straks geen bestemmingsplannen meer, maar slechts één “Omgevingsplan” voor de hele stad.
■ Voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten is er straks één omgevingsvergunning. De toetsing van
vergunningsaanvragen is zo eenvoudig mogelijk. Initiatiefnemers kunnen via één aanvraag bij één loket van
de gemeente snel duidelijkheid krijgen voor alle activiteiten die zij willen uitvoeren, is de gedachte.
Om deze veranderingen mogelijk te maken zal al het gemeentelijke beleid in het ruimtelijke domein tegen
het licht gehouden moeten worden. Sluit dat nog aan op de bedoeling van de omgevingswet? Ook de
vergunningsverlening zal veranderen. Beleid en uitvoeringspraktijk zullen we zo moeten inrichten dat
deze enerzijds de gewenste dynamiek ontwikkeling van de stad mogelijk maken en ruimte bieden voor
initiatief (“uitnodigingsplanologie”, in vakjargon). Anderzijds moeten ze voldoende waarborgen bieden voor
rechtszekerheid. En dat allemaal ook eenvoudiger, efﬁciënter en beter. Na vaststelling van de Omgevingswet
door de Tweede Kamer (in de loop van dit jaar) kunnen we volop aan de slag met de voorbereidingen.
Overige thema's uit het collegeakkoord in deze kaderbrief
Het collegeakkoord is (vanzelfsprekend) bepalend voor de inhoud van onze meerjarenbegroting. Het thema
"Sociale stad" uit het collegeakkoord is hierboven al aan de orde gekomen. Hieronder gaan we ook in op de
overige thema's. Per thema noemen we enkele opmerkelijke punten uit deze kaderbrief.
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Ondernemende stad
Leiden doet het goed. Recent stelde Bureau Louter in zijn onderzoek "Toplocaties in 2015" voor het weekblad
Elsevier vast dat Leiden in de periode 2009-2014 na Amsterdam de tweede plaats inneemt als het gaat om goei
van het aantal banen. Er heerst een gezond economisch klimaat voor grote en kleine bedrijven en het woon- en
leefmilieu is uitstekend. De stad is succesvol op het gebied van life sciences & health en in de regio zijn goede
kansen voor sectoren als "bio based economy", space en zakelijke dienstverlening. De vijf gemeenten van de
Leidse regio en Katwijk werken samen aan de uitvoering van een economische agenda met acties die bijdragen
aan een ﬂorerende economie, met werkgelegenheid op elk niveau, voor hoog- en laagopgeleide inwoners.
■ De gemeente geeft uitvoering aan de economische agenda van de Leidse regio (“Economie071”).
■ Het programma binnenstad zetten we ook in 2016 voort. Zo’n vijf jaar geleden hebben we gekozen voor
een programma dat ertoe leidt dat we in 2017 de verkiezing “beste Binnenstad van Nederland” kunnen
winnen. Daar werken we met onze partners enthousiast naartoe. Dit komt onder meer tot uiting in
het Aalmarktproject, de gebiedsontwikkeling bij het Centraal Station, het Singelpark, de bouw van de
parkeergarages, de herinrichting van diverse straten en pleinen enz.
Sociale Stad
Iedereen doet en iedereen telt mee in Leiden. Mensen die niet volledig in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien, krijgen (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente. Een bijstandsuitkering, de regelingen van het
Minimabeleid of de hulpverlening van de Stadsbank: al deze regelingen bieden ondersteuning aan mensen die
daar recht op hebben. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen een zelfstandig bestaan kan leiden en een bijdrage
levert aan de maatschappij.
■ Meer werkgelegenheid vinden en creëren voor mensen met beperkingen: dat is een van onze belangrijkste
opgaven voor de komende jaren. Werk draagt niet alleen bij aan beperking van uitkeringsafhankelijkheid,
maar ook aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfrespect en een socialere samenleving. Dit is niet alleen
een opgave voor de gemeente, maar voor alle werkgevers in onze regio. Met hen zullen we dan ook
samenwerken om de afspraken uit het Sociaal Akkoord van april 2013 uit te voeren.
Kennisstad
Leiden is kennisstad dankzij de Universiteit Leiden, de vele onderwijs- en kennisinstellingen en de talrijke
life science ondernemingen in en om de stad. Door de eeuwen heen is Leiden uitgegroeid tot een stad van
wetenschappers, onderzoekers, studenten en bedrijven die toonaangevend zijn. Kennis is de motor voor groei
van werkgelegenheid op elk niveau en voor innovatie. En de diversiteit aan onderwijs in onze stad biedt
iedereen en in het bijzonder de kinderen kansen om talent optimaal te ontwikkelen.
■ Het college voert gesprekken met onderwijs- en kennispartners over de kansen en kwaliteit van onderwijs in
onze stad en over de mogelijkheden om meer samen te werken. Hieruit zullen voorstellen voortvloeien voor
ons onderwijsbeleid. In het najaar van 2015 zullen wij die voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad.
Cultuurstad
Leiden kent een rijk cultureel leven. Naast de vele monumenten bezit de stad ook unieke collecties van
(Rijks)musea, archieven, opleidingen, onderzoekers, bedrijven en (vrijwilligers)verenigingen die zich bezig
houden met erfgoed. Cultuur is daarmee een drijvende kracht voor de ontwikkeling, vitaliteit en levendigheid
van de stad. Naast investeringen in de culturele voorzieningen, investeert de stad ook steeds meer in het
versterken van de netwerken tussen de diverse culturele instellingen, kunstenaars en ondernemers. En Leiden
investeert in het promoten van dit unieke aanbod en netwerk; o.a. door in haar evenementenbeleid actief in te
zetten op de Signatures Cultuurweken en de Nacht van Kunst en Kennis. Hiermee laadt zij de twee pijlers van
de Stad van Ontdekkingen; Kennis & Cultuur.
Bereikbare stad
Recent heeft de Raad de Mobiliteitsnota vastgesteld. Hierin staat de integrale visie op mobiliteit voor de
komende jaren. Belangrijke, dragende onderdelen in die visie zijn de aanleg van de Rijnlandroute en de Leidse
Ring. Deze investeringen hebben directe effecten op de kwaliteit van, en betrouwbare reistijden voor auto’s,
bussen én ﬁetsen. Het maakt het mogelijk kwalitatief te investeren in het Stationsgebied, een plek waar in
de toekomt veel meer mensen zullen werken dan nu; dicht bij een OV knooppunt en als verbindende schakel
tussen het Sciencepark en het historische centrum. De mobiliteitsnota benoemt maatregelen die bijdrage aan de
vermindering van overlast van geluid en ﬁjnstof, stimuleert gedragsveranderingen die bijdrage aan duurzame
mobiliteit en verkeersveiligheid en zorgt voor een gastvrije ontvangst voor bezoekers van Leiden; ongeacht of
ze hier wonen en met welk vervoermiddel ze komen.
■ Samen met regiogemeenten, ondernemers en wijkorganisaties werkt het college verder aan de
bereikbaarheid van de regio. Voor Leiden betekent dit aan de slag en uitvoering van de maatregelen uit de
Mobiliteitsnota 2015 – 2022.
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Voor de Rijnlandroute breekt een spannend jaar aan. In oktober 2015 begint de aanbesteding. Deﬁnitieve
gunning volgt naar verwachting in september 2016. Dan wordt duidelijk in hoeverre het aan de aanvullende
Leidse inpassingswensen kan worden voldaan.
Prettige stad om te wonen en te leven
Een mooie, groene, schone, sociale en veilige leefomgeving maakt dat het prettig is om in Leiden te wonen.
Bewoners, wijkorganisaties en andere partners in de wijk krijgen de komende jaren meer invloed op hun
eigen leefomgeving waaronder de openbare ruimte, welzijn en veiligheid. Daar investeren we de komende
jaren ﬂink in door naast investeringen in de drie speerpuntwijken (Zeeheldenbuurt, meerburg/roomburg en
prinsessenbuurt) onder andere bij te dragen aan kleinschalige wijkinitiatieven, het 'morslint' en het opknappen
van de straten in het Noorderkwartier.
De wijkregisseur is de spil in de nieuwe wijkaanpak en zorgt samen met de betrokkenen in de wijk voor
een integrale wijkagenda. Via de deelverordening wijkinitiatieven stimuleert de gemeente dat Leidenaren
initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun wijken te vergroten.
Duurzame stad
Leiden gaat voor natuur in de stad met nieuwe parken en een schone, groene omgeving. Met inzet van de
kennis en innovatie die aanwezig is in onze stad, maken we ﬂinke stappen in verduurzaming van Leiden. Samen
met inwoners, bedrijven, instellingen en beheerders investeert de gemeente Leiden in duurzaamheid om onze
stad groener, gezonder en vooral toekomstbestendig te maken.
■ Onze Duurzaamheidsagenda voor de komende jaren stellen we op in nauwe samenwerking met betrokkenen
uit de stad. Deze agenda omvat in ieder geval de volgende thema’s: energiebesparing, productie van groene
energie, duurzaam ondernemen, duurzame mobiliteit, slim omgaan met afvalstromen, bevorderen van
biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Financieel gezonde stad
Leiden houdt haar huishoudboekje op orde. Steeds wordt bekeken of het geld dat de gemeente ontvangt,
doeltreffend en doelmatig wordt besteed. De gemeente werkt met een sluitende begroting. De bedrijfsvoering
moet voor iedereen transparant, navolgbaar en betrouwbaar zijn. De eisen die de gemeente aan zichzelf stelt,
stelt zij ook aan haar partners.
■ Wij staan voor een degelijke, transparante en betrouwbare ﬁnanciële huishouding van de gemeente. Eerder
afgesproken bezuinigingen op subsidies en andere uitgaven voeren wij uit. In verschillende programma’s (7,
8, 9 en 10) komen deze bezuinigingen aan de orde.
■ De algemene uitkering die wij ontvangen uit het gemeentefonds, wordt lager. Die verlaging heeft twee
redenen. Ten eerste voltooit de rijksoverheid per 1 januari 2016 het zogenoemde groot onderhoud aan de
verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Dit onderhoud is in twee tranches uitgevoerd.
De eerste leverde een voordeel op van circa 3 mln euro. Deze is al eerder in de meerjarenbegroting verwerkt.
De tweede tranche leidt nu tot een nadeel van circa 1,5 mln euro.
Het tweede deel van de verlaging van de algemene uitkering heeft een heel andere reden. In 2012 wilde
het kabinet het aantal gemeenten op termijn terugbrengen naar 75. Daarmee zou fors bespaard kunnen
worden (minder bestuurskosten en meer efﬁciency, was het idee). De verlaging van het aantal gemeenten is
uiteindelijk niet doorgegaan, maar de bezuinigingsdoelstelling is gebleven. Die wordt nu omgeslagen over
alle gemeenten van Nederland, ongeacht grootte. Leiden krijgt daardoor elk jaar 0,5 mln euro mínder uit het
gemeentefonds. In 2019 (het laatste jaar van deze meerjarenbegroting) moet daarom 0,5 mln euro bezuinigd
worden. Na 2019 komt daar weer 0,5 tot 1,0 mln euro per jaar aan bezuiniging bij, in 2021 wéér, enzovoorts
tot en met 2025. Wij willen met de gemeenten in onze regio bespreken hoe we deze bezuiniging samen
kunnen opvangen.
■ Voor 2017 staat een herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
op stapel. De doelen van deze wijziging zijn vooral om de kaderstellende en controlerende functie van de
raad te versterken en de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten.
De commissie Adviezen vernieuwing BBV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelt een
landelijke set van veertig à vijftig indicatoren. Ook ontwikkelt zij uniforme deﬁnities voor ﬁnanciële
kengetallen zoals de schuldquote, solvabiliteitsratio en een woonlastenindicator. Het is de bedoeling dat alle
gemeenten deze in hun begrotingen opnemen.
■ Op 26 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen
aangenomen. De nieuwe wettelijke regeling treedt in werking per 1 januari 2016. Werkzaamheden om ons
hierop voor te bereiden zijn in volle gang. We gaan er voorlopig vanuit dat dit uitsluitend administratieve
consequenties heeft, en geen ﬁnanciële gevolgen.
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Innovatieve organisatie
Bij de aanpak van de hierboven opgesomde thema’s uit het collegeakkoord staat innovatie centraal. Dat
betekent dat het college steeds inzet op nieuwe manieren van samenwerking met partners in de stad. En
innovatie betekent dat het college ruimte biedt voor nieuwe ideeën van partners, en de uitvoering ervan.
Naast nieuwe manieren van samenwerking en ruimte voor nieuwe ideeën heeft innovatie een derde dimensie,
namelijk het benutten van de mogelijkheden die informatietechnologie biedt. Het college werkt aan
digitalisering van de dienstverlening, met het oogmerk de dienstverlening aan burgers en de interne
werkprocessen efﬁciënter uit te voeren. Tegelijk wordt in samenwerking met de omliggende gemeenten en
Servicepunt71 een programma uitgevoerd, gericht op informatievoorziening. Vormgeven van informatiebeleid,
informatiebeveiliging en applicatiebeheer maken onderdeel uit van dit programma informatisering. Het
programma draagt eraan bij dat de Leidse organisatie kan inspelen op de kansen die informatisering biedt.
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2.2 Leeswijzer
In deze Kaderbrief vindt u in hoofdstuk 2 een samenvatting van het ﬁnancieel meerjarenbeeld, te beginnen bij
de resultaten van de jaarrekening 2014. Daarna komen in dit hoofdstuk de begroting 2015 en het ﬁnancieel
meerjarenbeeld 2016-2019 in een notendop aan de orde.
In hoofdstuk 3 komen alle programma’s aan bod. Hier wordt elk programma kort ingeleid met actuele
ontwikkelingen vanuit het Rijk of vanuit de stad. Ook vindt u het voorstel tot aanpassing van de prestaties.
Daarna staan per programma de ﬁnanciële consequenties beschreven. Deze zijn ingedeed naar autonome
ontwikkelingen, mee- en tegenvallers, nieuw beleid en bijsturing.
In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten voor de begroting 2016-2019 toegelicht. Hierin staan onder andere
de ontwikkelingen in de algemene uitkering, prijs en looncompensatie, de ontwikkeling van de kapitaallasten
en het onderhoud van kapitaalgoederen.
Per programma staan in hoofdstuk 4 de wijzingen per programma opgenomen. In de tabellen staat ook de
jaarschijf 2015 vermeld. Deze kolom is gelijk aan de Eerste Bestuursrapportage 2015. Wijzigingen voor alleen
2015 staan niet verder toegelicht. Zie hiervoor de Eerste Bestuursrappotage 2015.
Ten slotte vindt u in de bijlagen het totaaloverzicht autonome ontwikkelingen, mee- en tegenvallers, bijsturing,
nieuw beleid en de invulling van de lopende taakstellingen.
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Hoofdstuk 3
3 Financieel meerjarenbeeld
3.1 Inleiding
Zoals in het voorwoord is beschreven is de Kaderbrief 2016 – 2019 gebaseerd op de uitkomsten van de
jaarrekening 2014 en de eerste Bestuursrapportage over 2015. Bij het opstellen van de Kaderbrief zijn we
uitgegaan van een stand van de concern reserve na de voorgestelde bestemming van het resultaat. Omdat het
geprognosticeerde resultaat over het lopend kalenderjaar door vooral autonome tegenvallers fors negatief
uitpakt, hebben wij dit negatieve saldo van baten en lasten en de effecten op de concernreserve betrokken bij
de Kaderbrief 2016 – 2019.
Wij vinden het belangrijk vast te houden aan het positieve saldo in 2019 van € 2,4 miljoen omdat er sprake is
van grote risico’s in het meerjarenbeeld. Belangrijke post daarin is o.a. de hoogte van de Algemene Uitkering
uit het Gemeentefonds, die de laatste jaren een grillig verloop kent. De korting voor de bestuurlijke opschaling
in de algemene uitkering loopt na 2019 nog verder op met circa € 6 miljoen (cumulatief) tot aan 2025.
Daarnaast zijn de (kosten)ontwikkelingen i.v.m. de drie decentralisaties nog onzeker.
Door de voorgestelde maatregelen houden we ons weerstandsvermogen op peil en blijven we ﬁnancieel
gezond, zonder de realisatie van onze ambities in gevaar te brengen. Het bovenstaande resulteert in een
sluitend meerjarenbeeld voor 2016 – 2019 binnen de ﬁnanciële kaders van het Beleidsakkoord.
In aanloop naar de begroting 2016-2019 gaan we op zoek naar mogelijke middelen in reserves, kredieten en
budgetten en zullen we alle meevallers gebruiken om de voorziene tekorten te dekken.
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3.2 Rekening 2014
Het jaar 2014 ìs afgesloten met een positief resultaat van bijna € 8,7 miljoen.
Dit resultaat is opgesteld volgens de regels van het BBV en houdt geen rekening met de
bestemmingsvoorstellen. Als alle voorgestelde bestemmingsvoorstellen worden verwerkt, is er sprake van
een tekort van € 4,5 miljoen dat aan de concernreserve onttrokken zal moeten worden. Hoewel een dergelijk
tekort bij de bestuursrapportage 2014 al verwacht werd, constateren we nog wel ﬂinke verschillen in de
samenstelling van het voorspelde resultaat in de bestuursrapportage en het uiteindelijke resultaat van deze
jaarrekening. Deze verschillen zijn in het algemeen goed te verklaren en ontstaan na de rapportagedatum van
de Bestuursrapportage. In andere gevallen stimuleert het nog scherper te bewaken of bij de Bestuursrapportage
alle in redelijkheid te voorziene ontwikkelingen zijn meegenomen
Binnen een aantal projecten zijn in 2014 niet de uitgaven gedaan, zoals in de begroting waren opgenomen.
Uitgaven voor die projecten worden op een later moment nog wel verwacht. Zoals gebruikelijk doen wij
daarom bij de resultaatbestemming voorstellen tot overheveling van budgetten en verrekeningen met reserves.
Dit voorstel ziet er samengevat als volgt uit:
Ontwikkeling concernreserve
-/- = Nadeel
Stand concernreserve per 31-2014
Resultaat jaarrekening 2014

27.600.001
8.666.502

Stand concernreserve per 1-1-2015

36.266.503

Aftrek 'harde ondergrens'

30.000.000

Stand na aftrek 'harde ondergrens'

6.266.503

1. Stroting in reserves

-14.955.203

2. Onttrekkingen aan reserves

2.6.520.498

3. Budgetoverhevelingen

-4.641.042

Stand concernreserve 'vrij besteedbaar' na bestemmingsvoorstel

-6.809.244
N

Geraamde stortingen concernreserve in meerjarenbeeld
Meerjarenbeeld 2015

707.518

Meerjarenbeeld 2016

4.594

Meerjarenbeeld 2017

822.955

Meerjarenbeeld 2018

5.538.166

Meerjarenbeeld 2019

0

Stand concernreserve 'vrij besteedbaar' inclusief meerjarenbeeld

263.989
V
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3.3 Begroting 2015
De Eerste bestuursrapportage 2015 laat zien dat de uitvoering van de prestaties in de programmabegroting
2015 weliswaar grotendeels op koers ligt, maar dat door niet door ons te beïnvloeden ontwikkelingen de
gemeente dit jaar met een aantal forse ﬁnanciële tegenvallers wordt geconfronteerd. Deze tegenvallers
leiden na bijsturingsmaatregelen tot een verwacht nadeel van in totaal per saldo € 7,2 miljoen. Waar
mogelijk hebben we in de bestuursrapportage voorstellen tot bijsturing opgenomen. Door de aard en
omvang van de tegenvallers is het echter niet mogelijk om op dit moment al voor de volledige omvang met
bijsturingsvoorstellen te komen. Het college streeft ernaar om dit tekort bij de Tweede bestuursrapportage 2015
zoveel als mogelijk terug te brengen.
In het programma 11 Algemene dekkingsmiddelen zit een aantal forse tegenvallers. Op de algemene uitkering
verwachten we een nadeel van € 6,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door latere compensatie (vanaf 2016)
voor de afname van woonruimtes door de wijziging van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen
(BAG), € 2,5 miljoen. Daarnaast daalt de algemene uitkering met € 3,5 miljoen door lagere groei van het
gemeentefonds door de "samen de trap op en af" systematiek. Dat wordt veroorzaakt door onderuitputting
op de rijksbegroting in 2014 en 2015. Deze en overige nadelen binnen programma 11 worden enigszins
gecompenseerd door meevallers in de dividenduitkering Alliander en de onderuitputting kapitaallasten. Per
saldo levert programma 11 een nadeel op van € 5,2 miljoen. De overige programma's leiden tot een nadeel
€ 2,0 miljoen. De grootste tegenvaller treedt op binnen programma 5, waar de afvalstoffenbelasting een nadeel
oplevert van € 390.000.
Voor € 4,7 miljoen hebben de tegenvallers een niet door ons te beïnvloeden (“autonoom”) karakter. Gezien
de opgaven waar wij voor staan, vindt het college het niet wenselijk om voor deze tegenvallers op korte
termijn drastische maatregelen te nemen. Daarom kiezen we ervoor om de incidentele tekorten in 2015 op
te lossen door de Reserve bereikbaarheidsprojecten voor € 4,7 miljoen vervroegd te laten vrijvallen en de
projecten waarvoor deze reserves waren bestemd via kapitaallasten te dekken. Daarmee behouden we dezelfde
investeringscapaciteit en worden de lasten van deze investeringen structureel onderdeel van de exploitatie. Het
saldo van de ﬁnanciële afwijkingen komt dan uit op € 2,5 miljoen negatief.
Op deze manier houden we meerjarig ons weerstandsvermogen op peil en blijven we ﬁnancieel gezond, en
kunnen we ons blijven richten op de realisatie van onze ambities.
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3.4 Programmabegroting 2016
3.4.1 Ontwikkeling ﬁnanciële positie 2016-2019
Mee- of tegenvaller/ nieuw beleid
-/- = Voordeel

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo MJB 2015 -2018

-1.215.952

Autonoom

4.660.803

3.983.000

2.114.000

2.840.000

966.000

Tegenvaller

3.390.420

5.621.109

4.556.457

4.136.516

3.573.073

-777.772

-4.092.838

-1.776.104

-2.387.788

-2.528.470

2.645.000

6.668.352

4.564.700

2.083.840

2.163.623

Onttrekking aan reserve
bereikbaarheidsprojecten

-4.660.803

-3.983.000

-2.114.000

-3.966.197

Bijsturing/inzet reserves

-2.729.500

-7.631.080

-5.837.080

-4.933.755

-5.332.555

2.528.148

565.543

1.507.973

-2.227.383

-2.374.280

N

N

N

V

V

Meevaller
nieuw beleid

Eindtotaal

Toelichting soorten mutaties:
Autonoom: Onvermijdelijke wijzigingen in inkomsten en/of uitgaven, niet direct door de gemeente Leiden te
beïnvloeden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds en de invoering
van de Afvalstoffenbelasting
Mee- en Tegenvallers: Mee- en tegenvallende ontwikkelingen in de lopende beleidsuitvoering, binnen de
invloedsfeer van de gemeente Leiden.
Bijsturing / inzet van reserves: Voorstellen om autonome ontwikkelingen en tegenvallers bij te sturen, dan wel
de inzet van reserves als dekking.
Nieuw beleid: Benodigd budget voor nieuwe beleidswensen, in een aantal gevallen voortzetting van beleid,
waar nog geen middelen voor zijn gereserveerd
Per programma staan in hoofdstuk 4 de wijzingen per programma opgenomen. In de tabellen staat ook de
jaarschijf 2015 vermeld. Deze kolom is gelijk aan de Eerste Bestuursrapportage 2015. Wijzigingen voor alleen
2015 staan niet verder toegelicht. Zie hiervoor de Eerste Bestuursrappotage 2015.
Ontwikkeling per programma:
In onderstaande tabel betekent "min" dat het netto programmabudget voor het programma afneemt en "plus"
betekent dat het netto programmabudget voor het programma toeneemt
Programma

2015

2016

2017

2018

Saldo Meerjarenraming 2015 - 2018

2019
-1.215.952

1 Bestuur en dienstverlening

0

230.000

0

0

0

2. Veiligheid

0

476.000

476.000

-678.000

-678.000

3 Economie

0

0

0

0

0

4 Bereikbaarheid *)

362.000

362.000

362.000

1.034.000

1.280.000

5 Omgevingskwaliteit

557.500

639.000

576.500

514.000

544.000

6 Stedelijke ontwikkeling

250.000

542.352

548.200

573.165

185.190

0

0

0

0

0

8 Cultuur, sport en recreatie

280.000

285.000

155.000

175.000

469.833

9 Maatschappelijke ondersteuning

545.658

547.277

610.275

610.275

610.275

0

0

0

0

0

7 Jeugd en onderwijs

10 Werk en Inkomen
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Programma

2015

2016

2017

2018

2019

11 Algemene dekkingsmiddelen

5.193.793

1.466.914

893.998

-489.627

-3.569.627

Subtotaal

7.188.951

4.548.543

3.621.973

1.738.813

-2.374.280

-4.660.803

-3.983.000

-2.114.000

-3.966.197

2.528.148

565.543

1.507.973

-2.227.383

-2.374.280

N

N

N

V

V

Onttrekking aan reserve bereikbaarheidsprojecten voor aanvulling
concernreserve tot € 30 mln in 2019
Saldo

De som van de nadelige saldi in 2015, 2016 en 2017 met de positieve saldi in 2018 en 2019 is nul. In het
beleidsakkoord Samenwerken en innoveren, hebben we uw raad voorgesteld om € 20,0 miljoen toe te
voegen aan de concernreserve ter versterking van het weerstandsvermogen bovenop de € 10,0 miljoen ‘harde
ondergrens’. Het is ons voornemen om dit bedrag (€ 30 miljoen) ook meerjarig beschikbaar te houden als
weerstandscapaciteit.
De gedragslijn wordt dan dat het geprognosticeerde weerstandsvermogen op het einde van de periode van het
Meerjarenbeeld altijd minimaal € 30,0 miljoen moet zijn. Voor de eerstvolgende jaarschijf dient de beschikbare
weerstandscapaciteit tenminste gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit volgens de risico-simulatie
(of indien dat hoger is 2 % van het begrotingstotaal).
Het nadelig saldo in dit meerjarenbeeld komt ten laste van de concernreserve. Hierdoor komt de stand onder
het gewenste minimale bedrag van 30 miljoen eind 2019.
Wij stellen voor de concernreserve aan te vullen door een bedrag van € 14,7 miljoen te onttrekken aan de
reserve bereikbaarheidsprojecten. De investeringscapaciteit willen we op hetzelfde niveau houden. Dat doen
we door voor deze investeringen de kapitaallasten te ramen in het meerjarenbeeld. De meerjarenraming biedt
hiervoor structurele ruimte. De kapitaallasten van de investeringen in bereikbaarheid bedragen € 672.000 in
2018 en € 918.000 in 2019. Dit verklaart de toename van het netto programmabudget van programma 4 in die
jaren.
De bedragen die worden onttrokken aan de reserve bereikbaarheidsprojecten en worden gestort in de
concernreserve zijn van 2015 t/m 2017 gelijk aan de bedragen van de autonome tegenvallers in die jaren.
Door deze “schuif” hoeven we onze ambities voor de jaren 2015 t/m 2017 niet bij te stellen door autonome
tegenvallers zoals de dalende rijksuitkeringen uit het gemeentefonds.
Op deze wijze houden we de buffers van de gemeente op peil, maar maken we ook optimaal gebruik van de
beschikbare middelen om de doelen uit het beleidsakkoord te verwezenlijken.
Tijdelijk tekort in reserve Parkeren.
Zoals wij u eerder hebben gemeld sluit de reserve Parkeren structureel en zal deze na een aantal jaren een
snel oplopend positief saldo kennen. Aangezien het hier een investering betreft, en de uitgaven voor de baat
gaan, ontstaat er de komende jaren een tijdelijk ‘kastekort’ bij deze reserve. Het college stelt voor om deze
tijdelijk negatieve stand van de reserve Parkeren aan te vullen met een onttrekking aan de concernreserve, die
daardoor gedurende die jaren in het meerjarenbeeld wel tijdelijk maar meerjarig onder de € 30,0 miljoen raakt.
Voorwaarde blijft dat het weerstandsvermogen altijd groter is dan het bedrag dat is berekend in de risicosimulatie of 2 % van het begrotingstotaal. Het college heeft de raad voorgesteld (bij bestemming resultaat
2014) het Beleidskader in deze lijn aan te passen. Deze tijdelijke onttrekking wordt weer teruggestort in de
concernreserve zodra de parkeerexploitatie weer een positieve stand van de reserve Parkeren realiseert.
Verloop concernreserve:
stand 1.1.

Bestemming

Bij MJB
2015 - 2018

Resultaat
2016 - 2019

stand
vóór parkeren

2015

27.600

-4.409

708

-2.528

21.371

21.371

2016

21.371

4

-566

20.809

20.809

2017

20.809

823

-1.508

20.124

-2.974

17.150

2018

20.124

5.538

2.227

27.890

-5.349

22.541

2019

27.890

2.374

30.264

-7.209

23.055

Totaal

27.600

-

30.264

-7.209

23.055

x €1.000

-4.409

7.073

cum. uitname
parkeren

stand 31.12.
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3.4.2 Nieuw beleid 2016-2019
Nieuw beleid in deze kaderbrief heeft betrekking op:
■ De aanwending van de (Nuon)reserves voor invulling voor de beleidsvoornemens uit het bestuursakkoord;
■ Nieuw beleid of intensivering van beleid voor zover dat niet is opgenomen in de Programmabegroting 2015.
P

Nr.

Onderwerp

L/B

2015

2016

2017

2018

2019

1

k1.1

Extra budget rekenkamer

L

pm

pm

pm

pm

pm

3

K3.1

Deelname Proof on concepts fonds

L

500.000

Rentelasten deelname Proof on
concepts fonds

L

17.500

17.500

17.500

17.500

K3.2

Rentelasten uitbreiding deelname
participatiefonds van Innovation
Quarter

L

35.000

35.000

35.000

35.000

K3.3

Verdeling budget LBSP

L

417.000

417.000

417.000

417.000

969.500

469.500

469.500

469.500

Totaal 1

Totaal 3
5

K5.3

K5.4

K5.5

Intensivering handhaving ﬁetsparkeren

L

62.500

125.000

62.500

Fietswrakkenacties

L

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Morslint, verbinding groengebieden in
de Mors

L

950.000

Dekking Morslint uit reserve stedelijke
ontwikkeling

B

-475.000

Extra kwaliteitsimpuls opknappen
straten Noorderkwartier cf handboek
openbare ruimte

L

Totaal 5
6

K6.1

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied

L

K6.2

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied, tegemoetkoming NS,
eenmalig 3 miljoen

B

Totaal 6

1.000.000

1.092.500

630.000

92.500

30.000

30.000

0

292.352

298.200

423.165

359.190

-100.000

-174.000

323.165

185.190

600.000

591.250

0
7

K7.1

K7.4

298.200

Onderwijshuisvesting, vmbo onderwijs

L

Onderwijshuisvesting, Morskring

L

48.000

47.300

46.600

Onderwijshuisvesting, uitbreiding
stedelijk gymnasium

L

180.000

177.375

174.750

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

L

Totaal 7
8

292.352

200.000

0

0

0

0

200.000

0

228.000

824.675

812.600

20.000

20.000

20.000

K8.4

Subsidie Leiden Marathon tbv
doorontwikkeling.

L

K8.5

Zwembad De Vliet, kapitaallasten
aanvullend krediet

L

K8.7

Continuering bijdrage Nacht van Kunst
en Kennis voor 3 jaar.

L

20.000

20.000

K8.8

Historisch stadsbeeld, verlenging
subsidieregeling

L

200.000

300.000

K8.13

Behoud sgrafﬁto

L

75.000

Totaal 8
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294.833

315.000

340.000

20.000

40.000

294.833

P
9

Nr.

Onderwerp

L/B

2015

2016

2017

2018

2019

K9.5

Uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

37.500

315.500

315.500

315.500

315.500

K9.6

Stelpost inzet reserve zachte landing 3D
voor programma transformatie in het
sociaal domein

L

1.000.000

4.000.000

3.000.000

0

0

1.037.500

4.315.500

3.315.500

315.500

315.500

65.000

65.000

65.000

0

56.000

56.000

56.000

56.000

0

121.000

121.000

121.000

56.000

2.645.000

6.668.352

4.564.700

2.083.840

2.163.623

Totaal 9
11

Totaal 11
Eindtotaal

K11.11

Project stage nieuwe stijl, combineren
met traineeship

L

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L
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3.4.3 Bijsturing / inzet reserves 2016-2019
P
2

Nr.

Onderwerp

L/B

K2.1

Bijsturing Deelnemers bijdrage VRHM
naar niveau Gemeentefonds

L

2015

2016

2017

2018

2019

-900.000

-900.000

-900.000

-900.000

-17.500

-17.500

-17.500

Totaal 2
3

K3.1

Dekking strucrturele rentelasten
deelname Proof on concepts fonds
binnen programma economie en
kennisstad.

L

-17.500

Dekking deelname Proof on concepts
fonds binnen programma economie en
kennisstad.

B

-500.000

K3.2

Dekking rentelasten uitbreiding
deelname participatiefonds van
Innovation Quarter binnen programma
economie en kennisstad.

L

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

K3.3

Dekking budget LBSP

L

-417.000

-417.000

-417.000

-417.000

-969.500

-469.500

-469.500

-469.500

-378.000

-400.000

-218.000

672.000

918.000

-378.000

272.000

700.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Totaal 3
4

K4.6

Dekking verlenging subsidie
stadsparkeerplan, onttrekking uit
reserve parkeren

B

K4.7

Activeren investeringen programma
bereikbaarheid i.p.v. dekken uit de
reserve bereikbaarheidsprojecten. Deze
reserve wordt ingezet voor versterking
van de concernreserve

L

Totaal 4
5

K5.3

Dekking Fietswrakkenacties uit
programma binnenstad

B

K5.4

Dekking Morslint, bijdrage van derden.

B

-237.500

Dekking Morslint uit regulier budget

B

-237.500

Dekking Extra kwaliteitsimpuls
opknappen straten Noorderkwartier
cf handboek t.l.v. reserves en regulier
budget

B

K5.5

Totaal 5

-30.000

-1.000.000

-1.030.000
7

K7.1

-505.000

Dekking kapitaallasten uit budget
eenmalige voorzieningen OHV

L

Bijsturing in programma
onderwijshuisvesting

L

Vervallen investering Speciﬁek
locatiegebonden kosten

L

K7.2

Dekking continuering inzet jeugd &
gezinsteams t.l.v. reserve

B

K7.3

Dekking Jongerenwerk binnen
programma 9, kwestbare groepen

L

K7.4

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

B

K8.3

Nadere taakstelling exploitatie
zwembaden, incl. tariefstelling

L

K8.7

Beeindiging bijdrage aan Vrijheidslezing

L

-60.000

K8.8

Dekking Historisch stadsbeeld,
verlenging subsidieregeling t.l.v. res.
Stedelijke ontwikkeling

B

-200.000

K8.9

Vervaningng clubhuis Biento na brand

L

-113.000

K8.13

behoud sgrafﬁto tlv onvoorzien

L

-75.000

Totaal 7
8

-30.000
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-600.023

-592.074

-190.985

-188.189

-184.615

-37.015

-36.463

-35.911

-190.000

-190.000

0

0

-45.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-38.500

-150.080

-150.080

-150.080

-18.955

-83.500

-390.080

-618.080

-1.024.755

-881.555

-205.000

-205.000

-205.000

-300.000

P

Nr.

Onderwerp

L/B

Totaal 8
9

K9.5

Taakstelling/dekking in programma
9 voor uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

K9.6

Dekking Stelpost inzet reserve
zachte landing 3D voor programma
transformatie in het sociaal domein

B

Totaal 9
10

K10.3

Dekking uitvoering participatiewet

2015

2016

2017

2018

2019

-388.000

-300.000

-265.000

-205.000

-205.000

-240.500

-240.500

-240.500

-240.500

-1.000.000

-4.000.000

-3.000.000

0

0

-1.000.000

-4.240.500

-3.240.500

-240.500

-240.500

-330.000

-330.000

-330.000

-56.000

-56.000

-56.000

-500.000

-500.000

B

-492.000

Totaal 10

-492.000
11

Totaal 11
Eindtotaal

K11.4

project zaaksgewijs werken, taakstelling
samenwerking digitalisering Leidse
regio

L

K11.11

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L

K11.16

Taakstelling oplopende korting op
het gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

K11.19

Dekking kwalitatieve versterking
afdeling inkoop SP71 binnen de
inkoopbudgetten

L

K11.20

Continuering ICT afspraken met SP71,
dekking bedrijfsvoeringsreserve

B

K11.23

Korting op indexering subsidies van 1%,
nader in te vullen per portefeulille

K11.24

Continueren korting indexering
materiele budgetten met 1%

0

-56.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-228.000

0

0

0

L

-350.000

-700.000

L

-650.000

-1.300.000

-228.000

-228.000

-734.000

-836.000

-2.336.000

-3.336.000

-2.729.500

-7.631.080

-5.837.080

-4.933.755

-5.332.555
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1
Bestuur en dienstverlening
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Bestuur en dienstverlening
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

1
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Werk en Inkomen, Wijken en Financiën

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking
met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een
klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden
bediend.

4.1.1 Inleiding
Bestuur
De betekenis van regionalisering en intergemeentelijke samenwerking zal de komende jaren toenemen. Dat
vraagt om heldere afspraken en om een goede regulering van de samenwerking. Wij hebben in 2013 een
Beleidskader Verbonden Partijen vastgesteld en de nota Sturen op Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de
meeste samenwerkingsverbanden is een goed sturingsinstrument ontwikkeld.
De gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen delen vaak mee in de taakstellingen. Het realiseren
van ﬁnanciële taakstellingen in intergemeentelijk verband is niet eenvoudig, maar we slagen er in het algemeen
in om daarvoor met de deelnemers werkbare normen af te spreken. In 2016 is de organisatieverandering
van Holland Rijnland (Kracht 15) afgerond en kan de organisatie met nieuw elan aan de slag. In 2016 zal de
Omgevingsdienst een start maken met de fusie met de dienst van Midden-Holland.
Actueel is de vraag wat de invloed is van de raad op het beleid dat wordt ‘gemaakt en uitgevoerd’ door de
verbonden partijen. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is in verband daarmee gewijzigd. In de
wet blijft het monisme als uitgangspunt voor de intergemeentelijke samenwerking gehandhaafd ('verlengd
lokaal bestuur'), maar er wordt een aantal nuances aangebracht. De wetswijziging maakt een nieuwe
samenwerkingsvorm mogelijk, namelijk de 'bedrijfsvoeringsorganisatie'. Dit is een samenwerkingsvorm voor
ondersteunende functies met een eenvoudige bestuursstructuur. Ook worden de controlerende positie van de
gemeenteraad en die van het algemeen bestuur versterkt. Er wordt een actievere rol van de gemeenteraad
gevraagd en er komt meer nadruk te liggen op het primaat van het algemeen bestuur dat verantwoording
aﬂegt aan de gemeenteraad. Wij zullen op dit thema waar nodig initiatieven nemen die de gemeentelijke
praktijk in overeenstemming brengen met deze ontwikkeling.
Dienstverlening
Bij de Programmabegroting 2016-2019 wordt een voorstel voor investeringen in digitalisering gedaan. De te
behalen besparingen van € 1 miljoen in 2017 oplopend tot € 1,5 miljoen in 2018 zijn daarin opgenomen.
Met behulp van digitalisering kunnen de dienstverlening aan burgers en de interne werkprocessen van de
gemeente efﬁciënter worden uitgevoerd. Een vernieuwde website en effectievere kanaalsturing vormen
een paraplu voor meerdere mogelijkheden van digitalisering van (dienstverlening)processen. Vier concrete
voorbeelden hiervan zijn:

Kaders programma's 2016-2019 | 23

■ I-burgerzaken: via DigiD aangifte doen van ondertrouw, geboorteaangifte en overlijden. Mogelijke
besparing op de inzet van medewerkers van de afdeling Burgerzaken en mogelijke efﬁciëntiewinst door
standaardisatie.;
■ Volledig op afspraak: Bezoek aan gemeente enkel op afspraak waardoor gaten in agenda’s verdwijnen en er
minder capaciteit voor balies noodzakelijk is;
■ Terugdringen van meldingen openbare ruimte (door betere en beter vindbare informatie) waardoor minder
vragen (telefonisch of bij de balie) beantwoordte whoeven worden en het aantal handelingsacties sterk
afneemt;
■ Inzet berichtenbox en daarmee vermindering van de fysieke uitgaande post.

4.1.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Er zijn geen wijzigingen.

4.1.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

k1.1

nieuw beleid

Extra budget rekenkamer

L

K1.2

Tegenvaller

Niet realiseren taakstelling leges
dienstverlening

K1.3

Tegenvaller

Aansluitverschil begroting Holland
Rijnland en gemeentelijke begroting

Eindtotaal

2015

2016

2017

2018

2019

pm

pm

pm

pm

pm

L

180.000

0

0

0

L

50.000
0

0

0

0

230.000

K1.2 Niet realiseren taakstelling dienstverlening leges
In de kaderbrief 2015 is een nadeel aangemeld van € 200.000 omdat het Rijk besloten heeft om de hoogte van
de leges met betrekking tot reisdocumenten en ID-kaarten te maximeren. Om de mogelijkheden voor bijsturing
te inventariseren is een onderzoek naar de kostendekkendheid gedaan. Vooruitlopend hierop is al een voordeel
van € 200.000 ingeboekt. Het onderzoek heeft aangetoond dat de kosten met maximaal € 20.000 kunnen
worden verlaagd zonder de dienstverlening te verminderen. In de kaderbrief 2015 werd de bijsturingsactie
overigens al aangemerkt als risico. Om de taakstelling vanaf 2016 wel te realiseren zullen maatregelen in het
niveau van dienstverlening noodzakelijk zijn. Het college onderzoekt de mogelijkheden daartoe.
K1.3 Aansluitverschil begroting Holland Rijnland en gemeentelijke begroting
In de raming van de deelnemersbijdrage aan Holland Rijnland in de Leidse begroting is ervan uitgegaan dat
de volledige taakstelling op de deelnemersbijdrage in het kader van #Kracht15 in 2016 zou worden ingevuld.
Omdat het DB van Holland Rijnland nu voorstelt om de volledige taakstelling pas in 2017 in te vullen, levert dit
voor 2016 een incidenteel nadeel op van € 50.000.

4.1.4 Nieuw beleid
K1.1 Extra middelen Rekenkamer
De rekenkamer heeft aan de raad verzocht om € 30.000 extra beschikbaar te stellen voor de activiteiten die de
rekenkamer moet uitvoeren. Daarmee zou het budget weer uitkomen op het niveau van 2013. Met het huidige
budget kan maar één onderzoek worden uitgevoerd. Het college beschouwt de besluitvorming over de inzet
van de reserves van Rekenkamer en raad als onderdeel van het domein van de gemeenteraad. Deze aanmelding
is daarom als p.m. post opgenomen.

4.1.5 Bijsturing / inzet reserves
Er is geen bijsturing / inzet reserves in programma 1
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2
Veiligheid
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Veiligheid
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

2
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en
leven in samenwerking met bewoners en partners.

4.2.1 Inleiding
Voor de periode 2016 – 2019 zullen binnen het programma Veiligheid de volgende beleidsinhoudelijke thema’s
een belangrijke rol spelen:
1. Implementatie van het herziene Integraal Veiligheidsplan inclusief de gemeentelijke prioriteiten op het
gebied van toezicht en handhaving.
2. Doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. Hierbij vervult het Veiligheidshuis een regionale functie voor alle
gemeenten in Hollands Midden als informatieknooppunt en als samenwerkingslocatie voor ketenoverstijgende
multiprobleem casuïstiek met als doel het terugdringen van ernstige criminaliteit en overlast.
3. Versterking van de rol van de gemeenteraad voor wat betreft het richting geven en het controleren van het
beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) door het opstellen en vaststellen van een gemeentelijk
kader. Dit kader heeft tot doel:
■ Weergave van de algemene uitgangspunten van de gemeenteraad voor de regionale taak van de
veiligheidsregio;
■ Stuurmiddel voor de gemeenteraad.;
■ Toetsingskader voor de beoordeling van documenten die de VRHM aan de gemeenteraad voorlegt.

4.2.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Medio 2015 is het geactualiseerde Integraal Veiligheidsplan gereed met een aantal nieuwe prestaties. Die
nieuwe prestaties zijn hieronder vet weergegeven.

26 | Kaders programma's 2016-2019

Beleids-terrein

Doel

Prestatie

Fysieke Veiligheid

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en
crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een
optimale gemeentelijke crisisorganisatie
2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle
evenementen
2A1.3 Inzet bij rampen en crises
2A1.4 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken
met Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Sociale
Veiligheid

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis
2B1.2 Veilige Publieke Taak
2B1.3 Preventie woninginbraken
2B1.4 Inzet Steun- en meldpunten Huiselijk Geweld/
Kindermishandeling
2B1.5 Bijdrage aan Veilig Ondernemen (incl. aanpak
overvallen)
2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
2B1.7 Aanpak ﬁetsendiefstal
2B1.8 Aanpak radicalisering

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis
2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast
2B2.3 Inzet beperken Jeugdoverlast
2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling
2B2.5 Inzet beperken woonoverlast
2B2.6 Inzet beperken overlast op het water
2B2.7 Inzet beperken ﬁetsoverlast

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening
evenementen
2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde

2B4.1 Handhaven drank- en horecaregelgeving
2B4.2 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid
2B4.3 Handhaven bij evenementen
2B4.4. Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden
burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1. Inzet sociale media
2B5.2 Inzet wijkveiligheid (leefbaarheid in wijken)

4.2.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K2.1

Tegenvaller

Inlopen achterstallig onderhoud
bluswatervoorzieningen

Bijsturing/
inzet
reserves
Eindtotaal

2015

2016

2017

L

254.000

254.000

Hogere deelnemers bijdrage VRHM

L

222.000

222.000

Bijsturing Deelnemers bijdrage VRHM
naar niveau Gemeentefonds

L

476.000

476.000

2018

2019

222.000

222.000

-900.000

-900.000

-678.000

-678.000

Kaders programma's 2016-2019 | 27

K2.1 Bluswatervoorziening
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer onderhoud van de openbare bluswatervoorziening.
Bij de vorming van de Regionale brandweer en ontvlechting van de gemeentelijke en regionale taken, is voor
bluswatervoorziening onvoldoende budget geraamd. Leiden pleegt hierdoor op dit moment slechts curatief
onderhoud waar preventief onderhoud de wettelijke norm is. Om een nulmeting te kunnen uitvoeren en voor
het wegwerken van achterstallig onderhoud is de komende 2 jaar €254.000 per jaar nodig.
K2.1 Deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Bij de Perspectiefnota 2013-2016 is de meerjarige incidentele teruggave van de voorschotten voor HRM-zaken
van voormalig Leids personeel door VRHM ingezet als invulling van de structurele bezuinigingsopgave. Door de
vordering van de regionalisering VRHM loopt deze teruggave terug en komt vanaf 2018 geheel te vervallen. Dit
levert een structureel nadeel op vanaf 2016.

4.2.4 Nieuw beleid
Er is geen nieuw beleid in programma 2

4.2.5 Bijsturing / inzet reserves
K2.1 Vermindering Bluswatervoorzieningen
In een aantal brandweerregio's wordt niet, of veel minder, gewerkt met brandkranen. De brandweer zet daar
blusauto's in die over een grotere capaciteit bluswater beschikken. Dit is goedkoper dan het gebruiken van
brandkranen. Als Leiden hiertoe zou overgaan kunen we met minder brandkranen toe. Bij de vervanging van de
huidige blusauto's kunnen blusauto's met een grotere capaciteit worden aangeschaft. De meerkosten zijn naar
verwachting beperkt. Tot het zover is zal alleen curatief onderhoud aan de brandkranen worden verricht. De
bijsturingsoptie zal pas verder worden uitgewerkt als hiertoe wordt besloten.
K2.1 Bijsturing Deelnemers bijdrage VRHM naar niveau Gemeentefonds
K2.1 Bijsturing deelnemersbijdrage
Per 2018 zijn alle bezuinigingen verwerkt en zitten alle gemeenten op het niveau van de verdeling van de
maatstaf Brandweer en rampenbestrijding 2009. Omdat het uitgangspunt van 2009 / 2010 was dat we zouden
uitgaan van de inkomsten die de gemeenten via het Gemeentefonds krijgen, ligt het in de rede nu over te
stappen op de actuele maatstaf. De gemeente Leiden betaalt op dit moment immers een deelnemersbijdrage
die circa € 650.000 hoger is dan de Algemene uitkering die de gemeente nu daadwerkelijk ontvangt voor het
onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Daarnaast zorgt de recente herijking van het Gemeentefonds voor
een aanvullend nadeel dat we op basis van de huidige informatie globaal becijferen op € 250.000.
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3
Economie en toerisme
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Economie en toerisme
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

3
Werk en Middelen
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur

De missie van het programma Economie en toerisme luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met
haar stadspartners en de regio.

4.3.1 Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hebben de colleges van Katwijk, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en ook Leiden besloten intensiever te gaan samenwerken aan de
structuurversterking van de economie in onze regio. Vanaf het begin zijn ook de ondernemers en onderzoeksen onderwijsinstellingen betrokken bij die Economische Agenda voor de Leidse regio. Een samenwerking dus
van de drie “O’s”, vanuit de gedachte dat de stad groter is dan alleen de gemeente. Dit sterk verstedelijkt
gebied met ongeveer 250.000 inwoners, 10.800 bedrijven en 108.000 arbeidsplaatsen functioneert in de
dagelijkse praktijk als een agglomeratie. Een stedelijke regio waar de consumenten, werknemers, ondernemers
en investeerders zich weinig aantrekken van de toevallige gemeentegrens bij hun keuzes te consumeren,
werken, ondernemen of investeren.
Het uitvoeringsprogramma Economie071 is onderverdeeld in vijf thema’s en zal in de komende jaren verder
worden gerealiseerd. Deze thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Economische structuurversterking
Ondernemerschap en starters
Onderwijs en arbeidsmarkt
Vestigingsklimaat, ruimte en mobiliteit
Regiomarketing en acquisitie

Het uitvoeringsprogramma is van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling en dynamiek van
onze regio en de toekomstige werkgelegenheid. De indeling van de Economische Agenda 071 sluit niet één op
één aan bij de indeling van het programma Economie en Toerisme die bestaat uit:
1. Ruimte om te ondernemen
2. Faciliteren en stimuleren om te ondernemen.
3. Marketing en promotie.
Bij ‘Ruimte om de ondernemen’ komen we vooral de thema’s 1 en 4 van de Economische Agenda tegen, hoewel
de prestaties van punt 4 zich ook vertalen in programma 4 Bereikbaarheid. Bij ‘Faciliteren en stimuleren om
te ondernemen’ komen we vooral de punten 2 en 3 tegen van de Economische Agenda 071. Ook thema 5 van
Economie071 loopt goed samen met beleidsterrein 3 ‘Marketing en Promotie’.
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Het college stelt voor de naam van programma algemener te formuleren en te wijzigen in programma
‘Economie’ zodat alle mogelijke economische activiteiten hieronder kunnen vallen.
1. Beleidsterrein 3.A Ruimte om te ondernemen.
Stedenbouwkundig masterplan en infrastructuur Leiden Bio Sciencepark.
In 2009 is door de gemeenteraad het masterplan “De Hollandse Campus” vastgesteld. Dit plan vormt sindsdien
het kader voor de ontwikkeling van het LBSP. Dit heeft de afgelopen zes jaar geleid tot vestiging van nieuwe
bedrijven, onderwijsgebouwen, studentenwoningen en sportvelden. Het masterplan kon echter niet volledig
worden uitgevoerd door twee beperkingen; het ontbreken van een goede verkeersontsluiting voor de
westelijke gebiedsdelen en het gebrek aan ﬁnanciële middelen voor de reconstructie van de infrastructuur
binnen het LBSP. Zes jaar na vaststellen dient het masterplan voor de westelijke gebiedsdelen te worden
vernieuwd.
Het college is van plan eind 2015 een verbeterd masterplan en ontwerp van de centrale infrastructuur ter
besluitvorming aan te bieden. Het masterplan is de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw bestemmingsplan
dat het voorgestelde bouwprogramma mogelijk moet maken. Voor de aanleg van de infrastructuur zal
vervolgens een uitvoeringsbesluit worden gevraagd.
Gebiedsvisie Sciencepark-zijde Centraal Station.
Onderdeel van het kaderbesluit Stationsgebied en omgeving (STEO) is de verplaatsing van het busstation naar
de Sciencepark-zijde. Leiden wil het Biosciencepark, het woon- en werkgebied bij het Centraal Station en de
bezoekers- en werkfunctie van de historische binnenstad beter met elkaar verbinden. Het langzaam verkeer
krijgt hier meer prioriteit en de verblijfskwaliteit moet die verbinding tussen de drie deelgebieden borgen.
De auto, het OV en soms ook de ﬁets worden zoveel mogelijk om het gebied geleid en er worden goede
parkeervoorzieningen getroffen voor ﬁetsen en auto’s aan de randen van het gebied.
Het verplaatsen van het busstation is hiervoor noodzakelijk. We spreken echter ook over een noodzakelijke
kwaliteitsverbetering van het verblijfsklimaat van de wachtende OV reiziger en vandaar dat verder gesproken
wordt over een busterminal. Een ruimte waar je droog en warm kunt wachten op de bus, eventueel nog wat
kunt kopen, de reizigersinformatie optimaal is en de bussen juist op tijd komen voorrijden.
Deze verplaatsing heeft grote gevolgen voor de toeleidende OV routes aan de westzijde van het station.
Momenteel onderzoekt het college samen met het LUMC op welke wijze de busterminal en de OV routes
ruimtelijk kunnen worden ingepast en de verkeer- en vervoerstromen van ﬁetsers, voetgangers, automobilisten
en met nadruk ook alarmverkeer geborgd kan blijven. Na deze eerste verkenning zal ook snel overleg worden
opgestart met buurtverenigingen, ondernemersorganisaties en andere betrokkenen.
Bestemmingsplannen LBSP.
Volgend jaar zullen voor delen van het Leiden Bio Science Park (LBSP) nieuwe bestemmingsplannen ter
besluitvorming worden voorgelegd. Voor deelgebied Zeezijde verloopt binnenkort de wettelijke termijn van 10
jaar en moet het bestemmingsplan worden vernieuwd. Naar verwachting kan de gebiedsvisie Zeezijde hier nog
niet in worden opgenomen. Voor de westelijke gebiedsdelen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld wat
ontwikkelingen, volgens het nieuwe masterplan, mogelijk maakt.
Leegstand winkels, kantoren en bedrijven.
Een behoorlijke leegstand van bedrijfsmatig vastgoed (winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen) is een feit.
Vanwege de omvang houden steeds meer bestuurslagen zich hiermee bezig: de gemeente, de Regio, de
Provincie en inmiddels ook het Rijk. Al deze gremia dringen aan op terugdringen van de leegstand. Nieuwe
gebruikers vinden zou het makkelijkst zijn, maar zal niet voor elk vastgoed meer lukken. Het is technisch of
functioneel verouderd, of ligt op de verkeerde plek etc.
Transformatie in een andere functie is ook een mogelijkheid. Soms is bouwen van nieuw vastgoed (nieuwe
functionaliteit, duurzaam, voldoend aan het nieuwe werken) de enige optie. In het geval van transformatie
kan een behoorlijk areaal in de stad sterk van karakter veranderen. Dat kan gepaard gaan met publieke
investeringen.
In het team accountmanagement wordt vanaf 1e halfjaar 2015 tot in ieder geval eind 2018 capaciteit uitgebreid
voor een intensivering van de proactieve benadering van vastgoed eigenaren, om gezamenlijk met hen acties
in te plannen om de leegstand terug te dringen. Een en ander passend binnen de visie en gemaakte afspraken
met de Leidse Regio, Holland Rijnland en Provincie Zuid Holland. De uitbreiding wordt geﬁnancierd uit de
gereserveerde gelden voor de economische agenda.
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Werklandschappen.
We gaan door met pilots om functiemenging van verschillende economische activiteiten mogelijk te maken
en het onderhoud van openbare ruimte in eigen beheer uit te voeren. We monitoren de veranderingen in de
omvang van de voorraad aan bedrijfsruimte. Het kader werklandschappen zal ook in de komende jaren als
beleidskader worden gehanteerd voor nieuwe aanvragen op bedrijventerreinen. Ook blijven we samenwerken
met de ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen.
Retail.
In de tweede helft van 2015 bespreekt de raad de visie op retail in de 071 regio en de visie op detailhandel,
horeca en hotels in Leiden en stelt zij hiervoor kaders vast. Zoals het er nu naar uit ziet, vraagt dit daarna ook
om blijvende inzet van gemeenten om (wijk)winkelgebieden te ondersteunen bij acties hun gebied verder
toekomstvast te maken. Het college stelt voor hiervoor meerjarig € 50.000 per jaar te reserveren binnen het
programmabudget voor economie. In de begroting geven we een recapitulatie van deze plannen.
2. Beleidsterrein 3 B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Sterker ondernemersklimaat en meer kennisintensieve bedrijvigheid.
Er zal onverminderd worden ingezet op goed accountmanagement voor bedrijven. Voortzetting van lopende
projecten of het starten van nieuwe projecten om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren,
blijven prioriteit krijgen. Het aantrekken van kennisintensieve bedrijvigheid wordt voortgezet; onder andere
door blijvend bij te dragen aan het participatiefonds van Innovation Quarter Holland. Indien Provincie en
Rijk gelijktijdig meedoen en ook Europees investeringsgeld beschikbaar komt, overweegt Leiden een tweede
tranche van aandelen kapitaal vol te storten, ter ﬁnanciering van nieuw fondskapitaal. Dit lichten we verder toe
bij § 4.3.4 Nieuw Beleid.
Klanttevredenheid dienstverlening aan ondernemers.
Op basis van een eerdere aanpak uit 2010 zal worden bezien waar regels geschrapt kunnen worden. We
denken hierbij aan regels die overgebleven zijn uit de tijd dat het afschaffen hiervan nog niet mogelijk was.
Tegenwoordig is dat misschien wel mogelijk. Daarbij is het een goede zaak de aard en het karakter van enkele
regelgevingen, in samenwerking met de ondernemers, nog eens tegen het licht te houden. Het gaat vooral om
de toepassing van de regels en om de communicatie daarover met de ondernemers.
3. Beleidsterrein 3 C Marketing en promotie.
Wi-Fi binnenstad.
In het programma binnenstad is een eenmalig budget van € 150.000 gereserveerd om deze voorziening tot
stand te brengen. De verwachting is dat hiermee een goede start gemaakt kan worden door een werkbaar
concept te ontwikkelen. Begonnen wordt met het ontwikkelen van een landingspagina Wiﬁ binnenstad,
het concept van een node in een Leidse lantaren, en het garanderen van een continu bereik (in het jargon:
roaming ). Indien die concepten beschikbaar zijn, worden ze uitgetest in een pilot in de stad. Als deze fases
succesvol kunnen worden afgerond, is technisch gezien verdere uitrol in de binnenstad mogelijk.
Signatures Cultuurweken en Nacht van Kunst en Kennis
De Signatures Cultuurweken in mei en juni en de Nacht van Kunst en Kennis in september zijn belangrijke
activiteiten voor marketing en promotie van de stad die zowel vanuit ‘Programma 3 Economie’ als vanuit
‘Programma 8 Cultuur’ ondersteund worden. De beide evenementen geven lading aan het merk “Leiden, Stad
van Ontdekkingen”, trekken bezoekers, genereren omzet bij de winkels, hotels en horeca en zorgen voor
publiciteit in het door Leidse gewenste proﬁel. Daarnaast zijn de evenementen op zich zelf meer dan de moeite
waard om te bezoeken. Het geeft kunstenaars een platform. Door de gemeenschappelijke promotie verbindt
het kunstenaars en culturele instellingen en ondernemers in concrete samenwerking.
Programma Binnenstad
In 2017 wil Leiden de verkiezing ‘De Beste Binnenstad van Nederland’ winnen. Om dit te bereiken zal met
prioriteit gewerkt worden aan alle in het uitvoeringsprogramma Binnenstad opgenomen inspanningen. De
begroting blijft in lijn met het uitvoeringsprogramma, zoals eind 2014 door uw raad is vastgesteld.

4.3.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
De doelenboom van het programma blijft ongewijzigd. Wel wordt voorgesteld de naam van het programma
te wijzigen in programma ‘Economie’ (zie de inleiding onder 3.3.1). Daarnaast is ons voornemen om de
effectindicatoren te wijzigen en de Leidse binnenstad index, de index 071 (monitor Economie 071) en de Ecorys
monitoring ondernemersklimaat op te nemen.
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4.3.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

2017

2018

2019

K3.1

nieuw beleid

Deelname Proof on concepts fonds

L

500.000

Rentelasten deelname Proof on
concepts fonds

L

17.500

17.500

17.500

17.500

Dekking strucrturele rentelasten
deelname Proof on concepts fonds
binnen programma economie en
kennisstad.

L

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

Dekking deelname Proof on concepts
fonds binnen programma economie en
kennisstad.

B

-500.000

nieuw beleid

Rentelasten uitbreiding deelname
participatiefonds van Innovation
Quarter

L

35.000

35.000

35.000

35.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking rentelasten uitbreiding
deelname participatiefonds van
Innovation Quarter binnen programma
economie en kennisstad.

L

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

nieuw beleid

Verdeling budget LBSP

L

417.000

417.000

417.000

417.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking budget LBSP

L

-417.000

-417.000

-417.000

-417.000

0

0

0

0

Bijsturing/
inzet
reserves

K3.2

K3.3

Eindtotaal

2015

2016

4.3.4 Nieuw beleid
K3.1 / K3.2. Uitbreiding deelname participatiefonds van Innovation Quarter en deelname Proof of concept
fonds.
Het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is op 1 januari 2014 gestart. Het fonds richt zich op
innovatieve (door)startende MKB-bedrijven en snelle groeiers in Zuid-Holland en is 100% revolverend. De
belangstelling is overweldigend met 438 ontvangen proposities in 2014, waarvan 10% afkomstig is uit Leiden.
Vanwege het grote succes is uitbreiding van het fonds zeer wenselijk. De gemeente Leiden wil de deelname
uitbreiden door twee miljoen euro aandelenkapitaal vol te storten. Eerder heeft Leiden één miljoen euro
aandelen afgenomen.
De deelneming in IQ komt op de balans te staan, de jaarlijkse rentelasten bedragen 3,5% van het geactiveerde
kapitaal. De volstorting van aandelenkapitaal van lokale overheden (o.a. ook Rotterdam, Den Haag, Delft
e.a.) werkt als een vliegwiel. Hierdoor kopen ook de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) aandelen. Het doel is dat de regionale ontwikkelingsmaatschappij IQ
in totaal voor honderd miljoen euro aan fondsen genereert. Leiden wil dat haar storting leidt tot twee
verschillende fondsen; elk met een ander aanwendingsdoel en ook ander risicoproﬁel. Eén miljoen euro is
bedoeld voor het reguliere, al bestaande revolverende participatiefonds.
Tot op heden bevindt ongeveer een kwart van de aanvragen zich in de ‘Proof-of-concept-fase’ waardoor deze
aanvragen, gezien de gestelde rendementseisen, niet kunnen worden gefaciliteerd uit het participatiefonds. Als
echter met een apart ‘Proof-of-concept-fonds’ gestart wordt, ontstaat er wel een mogelijkheid om proposities
in deze fase van productontwikkeling en innovatie van ﬁnanciering te voorzien. De werktitel van het fonds is
UNIQ. Met een omvang van twintig miljoen euro kunnen tien tot zestien ondernemingen met academische spinoff en/of niet-academische starters en acht tot tien MKB ondernemingen worden gefaciliteerd. Leiden zou voor
een bedrag van één miljoen euro (krediet) in het fonds kunnen deelnemen. Het POC fonds is risicovoller dan het
participatiefonds. Overwogen wordt om een deel van de Leidse bijdrage als coﬁnanciering in te zetten of een
risicoreservering te treffen van een half miljoen euro. De dotatie aan de risicoreservering wordt geﬁnancierd uit
het programma economie. Hierdoor resteert een lagere deelneming op de balans. De hoogte van de jaarlijkse
rentelasten hangt hier ook mee samen. Een voorstel en de dekking hiervoor wordt uitgewerkt bij de begroting.
Leiden Center for innovation and Entrepreneurship.
Het Leiden Center for Innovation and Entrepreneurship (LCIE; het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap)
is een van de acht projecten uit de Economische agenda van de Leidse regio. Dit center wordt een fysieke
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plek waar onderwijs wordt verzorgd over ondernemerschap en innovatie. Een plek waar studenten werken
aan innovatieve projecten en waar starters worden begeleid. Het is ook een plek waar ondernemers elkaar
kunnen ontmoeten, startende ondernemers hun eerste schreden kunnen zetten en een plek die een grote
aantrekkingskracht zal hebben op investeerders. De Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden geven leiding
aan dit project. Ondernemers (bijvoorbeeld uit Area071) zijn hierbij betrokken. Na het zomerreces zal dit project
resulteren in een businessplan voor het LCIE en is de ambitie om in 2016 de deuren van het LCIE te openen.
Het college overweegt ﬁnancieel deel te nemen in dit project om zo ondernemerschap te stimuleren en starters
te faciliteren. Hiervoor is in het coalitieakkoord reeds een bedrag van anderhalf miljoen euro gereserveerd.
Mogelijk zal (een deel van) dit bedrag binnen afzienbare termijn aangewend worden als investering in het
LCIE en kan de gemeente Leiden zo een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatie en
ondernemerschap in onze stad.
Accountmanagement
Vanaf de eerste helft van 2015 tot en met eind 2018 wordt het team van accountmanagers versterkt met één
persoon en groeit daarmee tot vijf mensen. De nieuw aan te trekken accountmanager wordt verantwoordelijk
voor het leegstandsbeleid van de gemeente Leiden en benadert proactief de diverse vastgoed-eigenaren en
investeerders over hun leegstaande panden en bespreekt oplossingen en zorgt voor eventuele coördinatie
binnen de gemeente Leiden.
In de tweede helft van dit jaar bespreekt de raad de Retailvisie voor de Leidse Regio en de visie van Leiden zelf
op de ontwikkeling op de detailhandel, horeca en hotels. Ook hier komen waarschijnlijk vervolgopdrachten
uit voort. Vooralsnog reserveert het college een deel van het budget van de economische agenda voor deze
mogelijke aanjagende en coördinerende rol. We komen hier alsdan bij de bespreking van het voorstel op terug.
Centrum voor tijdelijke internationale werknemers (Expat Centre) binnen Economie071 wordt momenteel
gewerkt aan een voorstel om internationale (kennis)werkers beter en meer gastvrij te ontvangen in deze regio
en ze tijdens hun verblijf hier beter te verbinden met de stad en omgeving. Er wordt gedacht aan de doorstart
van het huidig Expat Centre en het opzetten van een netwerk van internationale kenniswerkers die op gezette
tijden geïnformeerd kunnen worden over activiteiten in Leiden e.o. Dit project wordt opgepakt samen met
de andere deelnemers van Economie071. Leiden houdt er rekening mee dat een deel van dit budget hiervoor
wordt aangewend.
Leiden wil vaker netwerkbijeenkomsten organiseren voor ondernemers en starters, waarbij het mogelijk is
ondernemers te informeren over beleidsvoornemens van de gemeente en te horen wat er bij de ondernemers
zelf speelt. Daarbij is het plan om de ondernemers te verbinden aan culturele instellingen of te betrekken bij
vraagstukken rondom de participatiewet. Het streven is om aan te haken bij bestaande evenementen en de
jaarlijkse ondernemersbijeenkomst in mei verder uit te bouwen.

4.3.5 Bijsturing / inzet reserves
K3.1. / K3.2. Deelname participatiefonds van Innovation Quarter en deelname Proof of concept fonds
De structurele rentelasten en incidentele risicoreservering van € 0.5 miljoen worden binnen programma
Economie gedekt.
Invulling taakstelling subsidies
Op 28 april jl. heeft het college u per brief geïnformeerd over de invulling van de taakstelling op subsidies.
Hierbij is ook aangegeven dat er op twee subsidies wordt gekort. De bijdrage aan Medical Delta wordt
gefaseerd verlaagd van € 31.500 in 2016 tot € 19.500 in 2017 en de daarop volgende jaren. Daarnaast wordt een
korting van € 30.000 doorgevoerd op het budget van historische puien.
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Bereikbaarheid

Kaders programma's 2016-2019 | 35

Bereikbaarheid
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

4
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Bouw en Openbare Ruimte

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
Leiden ligt op een prachtige plek in de Randstad, te midden van groen, met een groot station en
met snelwegen aan weerszijden. Ondanks deze prachtige ligging laat de bereikbaarheid van de stad
te wensen over. Om dat te verbeteren willen we zwakke punten in onze bereikbaarheid verhelpen,
voor alle vormen van vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn dat reizigers met betrouwbare reistijden
de stad in en uit kunnen, bewoners zich sneller door de stad moeten kunnen bewegen en dat elke rit
met ﬁets of auto begint en eindigt met een parkeerplek.

4.4.1 Inleiding
Mobiliteitsnota en Investeringsprogramma Bereikbaarheid
In 2016 wordt gewerkt aan de maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe beleidsnota voor verkeer en vervoer
(Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022) en het bijbehorend Investeringsplan (voor de periode 2016 – 2022). De
"Leidse Ring", de in de verkenning LAB071 voorgestelde ringstructuur voor het Leidse wegennet, vormt de basis
voor het nieuwe verkeersbeleid voor de auto. In het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid en het investeringsplan
is ook nadrukkelijk aandacht voor het ﬁetsbeleid, het openbaar vervoerbeleid en duurzame mobiliteit.
RijnlandRoute
Eind 2015 start de aanbestedingsprocedure voor het eerste deel van de Rijnlandroute: dit is het deel tussen de
A4 en A44, de knooppunten Oostvliet en Ommedijk en de benodigde aanpassingen aan de A4 en A44.
De deﬁnitieve gunning is voorzien september 2016. Op dat moment is duidelijk of er substantiële
aanbestedingsvoordelen zijn en of er dan mogelijkheden zijn om de inpassingswensen van Leiden (tenminste
één boog onder de A4 door en verbetering inpassing Stevenshof) te realiseren. Dan is duidelijk of de door
Leiden gereserveerde middelen toch noodzakelijk zijn om extra inpassingsmaatregelen te bewerkstelligen.
Openbaar Vervoer
In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Arriva en regionale partijen wordt doorlopend gewerkt aan de
verbetering van het OV netwerk, op de korte termijn (jaarlijkse dienstregeling) en de lange termijn (volgende
busconcessie). De positionering van Leiden in langlopende beleidsinitiatieven in het spoornetwerk van de
Randstad wordt ingezet onder anderen in projectgroepen als hoogfrequent spoor, Stedenbaan/Zuidvleugel,
lange termijn spooragenda en spoorconcessie.
Parkeren
In 2016 vindt in vier fases de invoering van parkeerregulering in de schilwijken plaats. De uitbreiding
parkeerregulering zal consequenties hebben voor de parkeerexploitatie. Thans worden alle consequenties voor
extra inzet en middelen in kaart gebracht. Vanaf oktober 2016 wordt het betaald parkeren gedigitaliseerd.
Hiermee worden parkeervergunningen en parkeerkaartjes op kenteken uitgegeven, wat leidt tot
kostenbesparing. De samenwerkingsovereenkomst met en bijbehorende subsidie aan het Stadsparkeerplan
wordt verlengd tot in 2019. Dit i.v.m. de behoefte aan parkeerplaatsen en goede park- en ride service
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gedurende de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt. Voor parkeren worden in 2016
verder geen beleidswijzigingen voorzien.
Fietsparkeren
In 2016 gaat Leiden samen met de NS en ProRail investeren in de parkeervoorzieningen voor ﬁetsen, brommers
en scooters. Alle ﬁetsenstallingen komen gefaseerd onder hetzelfde regime te vallen. Bij § 4.4.4 wordt dit
uitgebreider toegelicht, evenals bij § 4.6.3.

4.4.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Voor de verbetering van de bereikbaarheid is een nieuwe uitgewerkte integrale visie op mobiliteit opgesteld
met een bijbehorende uitvoeringsagenda. De resultaten zijn in het voorjaar van 2015 in de vorm van een
nieuwe Mobiliteitsnota aan de raad voorgelegd en deze is inmiddels vastgesteld. Vrij snel na het zomerreces,
nog voor of gelijktijdig met de begroting, ontvangt uw raad het bijbehorende "Investeringsprogramma
Bereikbaarheid 2016 – 2022" Hier ziet u de doorvertaling van de ambities uit de Mobiliteitsnota in euro's en
in de tijd. Deze ambities kunnen worden verwezenlijkt binnen de ﬁnanciële kaders zoals u die eind 2014 heeft
vastgesteld bij de begroting voor 2015. Wel stelt het college voor een deel van de reserve bereikbaarheid
in te zetten als dekking voor de incidentele tegenvallers in 2015, 2016, 2017 en 2018 die voortkomen uit
de Rijksbezuinigingen, onder gelijktijdige ophoging van de begrote kapitaallasten voor investeringen in
het programma in 2018 en 2019 en daarna. Daarmee blijft de investeringscapaciteit en planning van de
activiteiten onveranderd. Gedurende 2015 en 2016 ontvangt uw raad meerdere kaderbesluiten en later ook
uitvoeringsbesluiten voor projecten die passen binnen de doelstellingen van de Mobiliteitsnota. De ﬁnanciering
van die deelprojecten is dan steeds herleidbaar uit en naar de totale ﬁnanciering van het programma.
In aansluiting op het nieuwe mobiliteitsbeleid en bijbehorend investeringsprogramma is ook de doelenboom
voor programma bereikbaarheid aangepast. De doelen en prestaties van de nieuwe doelenboom komen
overeen met de doelen en prestaties van het Investeringsprogramma Bereikbaarheid 2016-2022.
Hieronder vindt u de nieuwe doelenboom.
Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Langzaam verkeer

Meer ﬁetsgebruik

4A1.1 Opstellen ﬁetsbeleid
4A.1.2 Fietsparkeren
4A.1.3 Verbeteren Fietsroutes

Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
4A.2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4B Openbaar vervoer

Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
4B1.2 Realisatie afspraken HOVovereenkomst Z-Holland Noord
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4C Autoverkeer

Verplaatsen Busstation

4B2.1 Verplaatsen busstation naar zeezijde

Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen autoverkeerbeleid
4C.1.2 Rijnlandroute
4C.1.3 No Regret – Maatregelen LAB071
4C.1.4 Ontsluiting Bio Science Park
4C.1.5 Leidse Ring Noord
4C.1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

4D Parkeren

Meer parkeerkwantiteit en betere
parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein
4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
4D1.4 Realisatie parkeergarage
Lammermarkt
4D1.5 Parkeermanagement
4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren
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4E Leefomgeving

Betere leefomgeving door
verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid
4E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op
wijkniveau
4E.1.3 Bebording en bewegwijzering

Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame
mobiliteit

4.4.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K4.4

Tegenvaller

Aanpassing storting reserve parkeren
aan resultaat parkeerexploitatie

L

K4.6

Tegenvaller

Verlenging subsidie stadsparkeerplan
i.v.m. verwachte datum ingebruikname
parkeergarages

Bijsturing/
inzet
reserves
Bijsturing/
inzet
reserves

K4.7

2015

2016

2017

2018

2019

362.000

362.000

362.000

362.000

362.000

L

378.000

400.000

218.000

Dekking verlenging subsidie
stadsparkeerplan, onttrekking uit
reserve parkeren

B

-378.000

-400.000

-218.000

Activeren investeringen programma
bereikbaarheid i.p.v. dekken uit de
reserve bereikbaarheidsprojecten. Deze
reserve wordt ingezet voor versterking
van de concernreserve

L

672.000

918.000

1.034.000

1.280.000

Eindtotaal

362.000

362.000

362.000

K4.4 Aanpassing storting parkeerreserve aan resultaat parkeerexploitatie
Leiden hanteert sinds enkele jaren het uitgangspunt dat het saldo van alle opbrengsten en kosten van parkeren
wordt verrekend met de Parkeerreserve. Eerder werd een deel van dit positieve saldo van opbrengsten en
kosten ook gebruikt als algemeen dekkingsmiddel en gezien de omvang ervan werd besloten dit bedrag
t.g.v. de exploitatie geleidelijk tot 2018 af te bouwen. In 2011 heeft de raad daartoe een begrotingswijziging
vastgesteld die was gebaseerd op een positief exploitatiesaldo van € 2 miljoen; dat in zeven jaar zou afbouwen
tot nihil . Dit had echter € 2.362.000 moeten zijn. Indachtig het principe dat de parkeerexploitatie een 'gesloten
systeem' is, zoals door de raad besloten, wordt deze extra storting in de parkeerreserve alsnog doorgevoerd.
K4.6 Verlenging subsidie stadsparkeerplan
De gemeente Leiden hecht aan de dienstverlening van het Stadsparkeerplan. Met name het aanvullende
bus transport is een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de bezoekers aan de binnenstad. Het is
wenselijk om dit dienstverleningsniveau in de periode 2017 tot en met 2019 te behouden aangezien in deze
periode de bouw van de parkeergarage Garenmarkt plaats vindt. Dit leidt tijdelijk tot minder parkeerplaatsen
in de openbare ruimte en een verminderde bereikbaarheid van de Garenmarkt en omgeving voor parkeerders.
Juist in die periode moet een gastvrije ontvangst van bezoekers aan de binnenstad gewaarborgd blijven.
Voorgesteld wordt om de subsidie aan het Stadsparkeerplan met drie jaar te verlengen, de dekking vindt plaats
uit de Reserve Parkeren.
Exploitatie ﬁetsparkeren Stationsgebied
Voor kosten bemensing en beheer en onderhoud betreffende de ﬁetsenstalling Zeezijde (becijfering op basis
van huidige situatie) zijn voor de jaren 2016 en 2017 bedragen opgenomen. Uitgangspunt van de business case
ﬁetsparkeren Stationsgebied is dat vanaf 2018 de ﬁetsenstalling Zeezijde wordt overgenomen door Prorail.
Hierdoor zullen de kosten voor beheer en onderhoud bij ProRail komen te liggen. De exploitatie van de stalling
wordt onderdeel van de afspraken die met NS gemaakt worden in het kader van de business case. Zie ook de
aanmelding ﬁetsparkeren in programma 6, onder 4.6.4. ﬁetsparkeren stationsgebied.

4.4.4 Nieuw beleid
Fietsparkeren stationsgebied
Leiden gaat de komende jaren fors investeren in nieuwe ﬁetsvoorzieningen in de directe omgeving van Leiden
Centraal. De prognose van ProRail geeft aan dat er uiterlijk in 2030 rond de 20.000 stalling-plaatsen moeten
zijn rondom het station. Momenteel zijn er rondom Leiden Centraal zo'n 12.000 plaatsen. Hiervan bevindt
zich een aantal stalling-plaatsen op locaties die op korte of lange termijn verdwijnen in verband met de
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gebiedsontwikkeling stationsgebied. In totaal moeten er 12.000 plaatsen bijgebouwd worden. De eerste 5.000
worden opgeleverd in 2018 in het Rijnsburgerblok. Daarna moeten er dus nog 7.000 plaatsen gerealiseerd
worden in het stationsgebied. Leiden doet dit in nauwe samenwerking met de NS en ProRail die hiervoor
respectievelijk een bijdrage in de exploitatiekosten en subsidieregeling in de investering, beheer en onderhoud
kennen. Het college opteert voor de variant waar de ﬁets de eerste 24 uur gratis gestald kan worden, en pas
bij langer parkeren een tarief wordt berekend. Dit regime gaat dan gelden voor alle ﬁetsenstallingen; ook die
van de NS. Over dit regime loopt landelijk een discussie tussen NS, ministerie, gemeenten en belastingdienst
i.v.m. ﬁscaliteit. Het college is nog in gesprek met de NS over de precieze invulling, maar aangezien de
bouwwerkzaamheden voor het Rijnsburgerblok binnenkort van start gaan, is in het meerjarenbeeld geld
gereserveerd voor de kapitaallasten van de investeringen en de exploitatie van de huidige en nieuwe stallingen
gedurende die periode.
Het college komt met een separaat voorstel over de exploitatie van het ﬁetsparkeren als er meer bekend is over
de bijdrage van NS na afronding van de gesprekken tussen en NS en betrokken ministeries over de invulling
van de spoorconcessie. De nu opgenomen bedragen (vooralsnog exclusief BTW) zijn gebaseerd op de door drie
partijen gedragen business case waarbij het gemeentelijk standpunt is dat iedere partij een derde deel van de
totale kosten draagt. Hierover is tussen de betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt.
Handhaving op fout parkeren van ﬁetsen in de openbare ruimte wordt betaald uit de reguliere budgetten
voor handhaving, waarbij wel incidenteel extra geld wordt uitgetrokken van €50.000,- in die jaren waarin
nieuwe voorzieningen worden betrokken of oude worden gesloten. In die jaren moeten ﬁetsers immers
wennen aan het parkeren op een andere locatie. Los hiervan zal de komende twee jaar een incidenteel
bedrag worden uitgetrokken van €250.000 (van medio 2015 t/m medio 2017) om de huidige onoverzichtelijke
ﬁetsparkeersituatie onder controle te krijgen.
Zie ook 4.6.4 over ﬁetsparkeren Stationsgebied, en 4.5.4 over handhaving ﬁetsparkeren.

4.4.5 Bijsturing / inzet reserves
K4.6 Dekking verlenging subsidie stadsparkeerplan, onttrekking uit reserve parkeren
De verlenging van de subsidie aan het stadsparkeerplan t/m 2019 komt ten laste van de reserve parkeren.
K4.7 Activeren investeringen programma bereikbaarheid.
Het activeren van investeringen programma bereikbaarheid (voor 15,3 miljoen) i.p.v. dekken uit de reserve
Bereikbaarheidsprojecten is een bijsturingsvoorstel om de incidentele nadelige saldi in meerjarenraming
2015 - 2018 te dekken. De nadelige saldi komen ten laste van de concernreserve. Die komt daarmee onder de
stand van minimaal € 30 miljoen. De reserve Bereikbaarheidsprojecten wordt ingezet voor versterking van de
concernreserve. De kapitaallasten van de investeringen worden structureel opgenomen vanaf 2018.
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5
Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

5
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bouw en Openbare Ruimte
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar
mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle
gebruikers.

4.5.1 Inleiding
Beheer openbare ruimte
In aanloop naar de nieuwe beheercyclus openbare ruimte (2017-2021), wordt op dit moment gewerkt aan
de voorbereiding van de nieuwe meerjaren beheer- en onderhoudsplannen. Op dit moment voeren we
onderzoeken en inspecties uit om een geactualiseerd meerjarenbeeld te krijgen over de staat van het areaal
openbare ruimte.
Bij de Kaderbrief 2014 (raadsvoorstel 14.0070 en bijbehorende nota) is besloten dat (het voormalige) Stedelijk
Beheer een aanvullende taakstelling zal invullen oplopend van € 300.000 (2016) naar € 700.000 (2017) tot € 1
miljoen (2018) per jaar structureel. Vanaf 2016 zal de eerste fase van deze taakstelling worden gerealiseerd.
De visie op de openbare ruimte zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Doelstelling is verhoging van de
ruimtelijke kwaliteit en tegelijkertijd efﬁciënter beheer mogelijk te maken.
Handhaving openbare ruimte
Handhaving van de Openbare Ruimte wordt de komende jaren efﬁciënter en doelgerichter ingezet. Er is
meer toezicht ter preventie van overtredingen en er is meer afstemming met de bewoners van de stad. De
handhaving op het gebied van de overlast van geparkeerde ﬁetsen wordt geïntensiveerd.
Singelpark
Nadat het kaderbesluit Singelpark eind 2013 is vastgesteld en tien deelprojecten door de raad werden
geprioriteerd om uit te werken naar uitvoeringsbesluiten, is dit in 2014 voortvarend opgepakt. Zeven
deelprojecten werden direct gestart en in 2015 werd een achtste opgepakt. De uitwerkingen resulteren in
e
de loop van 2015 in diverse opleveringen (restauratie begraafplaats Groenesteeg, 1 fase parkrijpmaken
Nuonterrein) en uitvoeringsbesluiten (singelparkbruggen, Singelroute, Katoenpark (als onderdeel van
Lakenpark, Morspoort-Park de Put, Lammermarkt, Ankerpark, Nuon Energiepark fase II). Vanaf eind 2015
en doorlopend in 2016 wordt achtereenvolgens gestart met de uitvoeringswerkzaamheden van deze
deelprojecten. Naar verwachting zal dan ook de uitwerking van de laatste geprioriteerde projecten gestart zijn.
Omgevingsdienst
Voor projecten voor geluidssanering heeft de Omgevingsdienst voor 2016 capaciteit gereserveerd. Voor het
materiële budget zal de Omgevingsdienst namens de gemeente subsidie aanvragen. Voor bodemsanering is van
belang dat het nieuwe bodemconvenant is ondertekend. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat hiervan
de consequenties zijn, zowel voor de organisatie als voor het materieel budget.
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Duurzaamheidsagenda
In de Duurzaamheidsagenda voor de komende jaren zal duurzaamheid worden verbonden met de kernthema's
uit het Beleidsakkoord: innovatie en samenwerking. De nieuwe duurzaamheidsagenda wordt ‘samen met de
stad’ ontwikkeld, zodat de daarin vastgelegde ambities en acties kunnen rekenen op een breed draagvlak .
Duurzaamheid is per deﬁnitie op de lange termijn gericht en vraagt dus ook om een langetermijnvisie. Met
een langetermijnvisie kunnen onderbouwde beleidskeuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Er
wordt daarom via een interactief proces een Ambitiedocument voor de lange termijn opgesteld dat na inspraak
aan de raad wordt voorgelegd. Dit Ambitiedocument zal de basis vormen voor een Duurzaamheidsagenda
2016-2020. De volgende thema’s zijn als prioritair voor de nieuwe Duurzaamheidsagenda benoemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energiebesparing;
Productie van groene energie;
Duurzaam ondernemen;
Duurzame mobiliteit;
Slim omgaan met afvalstromen;
Bevorderen van biodiversiteit.
Klimaatadaptatie

Motie "Baggeren buiten het broedseizoen" M1400097/1
Het college stelt vast dat in de huidige werkwijze baggeren reeds gestructureerd aanzienlijke maatregelen
worden getroffen ter bescherming van ﬂora en fauna. Ook constateert het college dat baggeren buiten het
broedseizoen leidt tot fors hogere kosten. En de aannemer zal niet altijd voldoende capaciteit kunnen inzetten.
Door baggeren buiten het broedseizoen kan mogelijk een deel van de baggerwerkzaamheden niet in 2015 en
daarna worden uitgevoerd waardoor meerjarig vertraging ontstaat in ons baggerplan.
De kosten van baggeren buiten het broedseizoen stijgen met 15 %. Dit leidt tot eenmalig € 270.000 (15%
hogere voorziening) en structureel € 40.000 extra kosten.
Gezien de fors hogere kosten en het feit dat ecologie reeds een belangrijke plaats inneemt in het baggeren
heeft het college doen besluiten deze motie niet uit te voeren.

4.5.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
De indeling van de prestaties uit de doelenboom van programma Omgevingskwaliteit was gebaseerd op de
oorspronkelijke indeling van de gemeentelijke organisatie, waarbij de prestaties voor ontwikkelen, inrichten en
beheren weliswaar elk hun eigen prestatie-eigenaar kenden, maar waarbij deze prestaties voor het overgrote
deel onder de verantwoordelijkheid vielen van één organisatieonderdeel (Directie Stad). Na de reorganisatie
van 2015 blijkt deze indeling achterhaald te zijn. De prestaties voor Omgevingskwaliteit vallen nu grotendeels
onder het cluster Beheer, voor een deel onder het cluster Stedelijke Ontwikkeling en voor een klein deel onder
het cluster Publiek. Met ingang van 2015 wordt voorts geen organisatiemodel meer gehanteerd wat uit gaat
van gescheiden verantwoordelijkheden voor het ontwikkelen van kaderstellend beleid (afdeling RMB) en
uitvoerend beleid (afdeling REA). Er leefde bovendien de wens om het aantal prestaties voor programma sterk
te reduceren. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de doelenboom voor programma 5.
Oude Prestatie

Voorstel nieuwe prestatie

5A1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbare ruimte

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte

onderbrengen bij 5A1.1

5A1.3 Realiseren beleid inzamelen huishoudelijk afval

onderbrengen bij 5A1.1

5A1.4 Implementeren kadernota en handboek kwaliteit openbare
ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.5 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.6 Beheren openbare verlichting

onderbrengen bij 5A1.3

5A1.7 Beheren bruggen en viaducten

onderbrengen bij 5A1.3

5A1.8 Beheren wegen

onderbrengen bij 5A1.3

5A1.9 Uitvoeren straatreiniging en grafﬁtibestrijding

onderbrengen bij 5A1.3

5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.11 Beheren walmuren

onderbrengen bij 5A1.3
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5A1.12 Beheren straatmeubilair

onderbrengen bij 5A1.3

5A1.13 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame

5A1.14 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.15 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.16 Verminderen van overlast in eigen wijk

onderbrengen bij 5A1.3

5B1.1 Realiseren beleid voorkomen wateroverlast

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren riolering en gemalen

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2.1 Opstellen beleidskader water en baggeren

onderbrengen bij 5B1.1

5B2.2 Baggeren en schoonhouden watergangen

onderbrengen bij 5B1.2

5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B3.2 Realiseren beleid gebruik openbaar water

onderbrengen bij 5B2.1

5B3.3 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B3.5 Handhaven gebruik openbaar water

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen

5C1.1 Ontwikkelen beleid groen

5C1.2 Beheren openbaar groen

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.3 Verlenen kapvergunningen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C1.4 Realiseren beleid verbetering gebruik openbaar groen

onderbrengen bij 5C1.1

5C1.5 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers

onderbrengen bij 5C1.1

5C1.6 Beheren van natuurvriendelijke oevers

onderbrengen bij 5A1.3

5C2.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbaar groen en
dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Uitbreiden en herinrichten begraafplaats Rhijnhof

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C2.3 Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet

onderbrengen bij 5C2.1

5C2.4 Ontwikkelen beleid regionaal groen

5C2.3 Ontwikkelen beleid regionaal groen

5C2.5 Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.6 Aanleggen Singelpark

5C2.5 Aanleggen Singelpark

5C2.7 Aanbieden natuur- en milieueducatie

onderbrengen bij 5D1.5

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

5D1.4 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren bodemsanering

5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

hieronder valt ook de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, de
duurzaamheidsfondsen en het uitvoeren van het energieakkoord

5D1.6 Uitvoeren maatregelen milieubeheer

onderbrengen bij 5D1.5

5C2.2 Opvang zwerfdieren

Kaders programma's 2016-2019 | 43

De nieuwe doelenboom 2016 wordt hiermee als volgt:
Beleidsterrein

Doel

Voorstel nieuwe prestatie

Portefeuilleh.

Prestatie-eigenaar

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid
openbare ruimte

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5A1.2 Openbare ruimte
projecten programma
Binnenstad

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5A1.3 Beheren openbare
ruimte

Laudy

Cluster Beheer

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk
afval

Laudy

Cluster Beheer

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

Laudy

Cluster Beheer

5A1.6 Beheren contracten
buitenreclame

Laudy

Cluster Beheer

5A1.7 Handhaven gebruik
openbare ruimte

Lenferink

Cluster Publiekszaken

5B1.1 Ontwikkelen beleid
waterkwantiteit en
waterkwaliteit

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5B1.2 Beheren openbaar water
en riolering

Laudy

Cluster Beheer

5B2.1 Ontwikkelen beleid
gebruik openbaar water

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5B2.2 Exploiteren havens en
waterwegen

Laudy

Cluster Beheer

5B2.3 Behandelen
ligplaatsvergunningen

Laudy

Cluster Publiekszaken

5B2.4 Handhaven gebruik
openbaar water

Lenferink

Cluster Publiekszaken

5C1.1 Ontwikkelen beleid
groen

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5C1.2 Renoveren en
herinrichten parken

Laudy

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5C1.3 Beheren openbaar groen

Laudy

Cluster Beheer

5C1.4 Behandelen
kapvergunningen

Laudy

Cluster Publiekszaken

5C2.1 Ontwikkelen beleid
dierenwelzijn en biodiversiteit

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5C2.2 Opvang zwerfdieren

Lenferink

Cluster Publiekszaken

5C2.3 Ontwikkelen beleid
regionaal groen

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan
Oostvlietpolder

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5C2.5 Aanleggen Singelpark

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5D1.1 Ontwikkelen
duurzaamheidbeleid

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5D1.2 Verbeteren
luchtkwaliteit

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5D1.4 Uitvoeren
bodemsanering

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5D1.5 Uitvoeren
duurzaamheidbeleid

De Wit

Cluster Stedelijke
Ontwikkeling

5B Openbaar water

5B1 Waterkwantiteit op orde
en verbeteren waterkwaliteit

5B2 Recreatieve waarde water
vergroten

5C Openbaar groen

5C1 Behoud van de kwaliteit
van het openbaar groen

5C2 Verbeteren kwaliteit en
vergroten recreatieve waarde
openbaar groen

5D Duurzaamheid

5D1 Verhogen duurzaamheid
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4.5.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K5.2

Autonoom

Daling Papierprijs, lagere inkomsten

K5.3

K5.4

2015

2016

2017

2018

2019

L

65.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Stijging kosten voor verwerking
restafval door invoering
Afvalstoffenbelasting

L

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Tegenvaller

Regulier onderhoud fonteinen, budget
ontbrak.

L

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

nieuw beleid

Fietswrakkenacties

L

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Intensivering handhaving ﬁetsparkeren

L

62.500

125.000

62.500

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking Fietswrakkenacties uit
programma binnenstad

B

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

nieuw beleid

Morslint, verbinding groengebieden in
de Mors

L

950.000

Dekking Morslint uit reserve stedelijke
ontwikkeling

B

-475.000

Dekking Morslint, bijdrage van derden.

B

-237.500

Dekking Morslint uit regulier budget

B

-237.500

nieuw beleid

Extra kwaliteitsimpuls opknappen
straten Noorderkwartier cf handboek
openbare ruimte

L

1.000.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking Extra kwaliteitsimpuls
opknappen straten Noorderkwartier
cf handboek t.l.v. reserves en regulier
budget

B

-1.000.000

576.500

514.000

Bijsturing/
inzet
reserves

K5.5

Eindtotaal

557.500

639.000

544.000

K5.2 Afvalstoffenbelasting
Op 1 januari 2015 is landelijk een afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval van 13 euro per ton afval. In
Leiden wordt ca. 30.000 ton restafval per jaar ingezameld. Op basis hiervan wordt een structurele overschrijding
verwacht van € 390.000 per jaar binnen het domein Inzameling.
K5.2 Papieropbrengsten
De papierprijs is de afgelopen periode sterk gedaald. Dit heeft tot gevolg dat geraamde opbrengsten op korte
en middenlange termijn niet worden gehaald. Voor 2016 en verder levert dit een tegenvaller op van € 84.000.
K5.2 Onderhoud fonteinen
Bij het in beheer nemen van fonteinen is geen onderhoudsbudget opgenomen. Ook is het onderhoud niet
verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen. Hierdoor ontstaat een structurele overschijding op correctief
onderhoud van € 40.000.

4.5.4 Nieuw beleid
K5.3 Handhaving ﬁetsparkeren
Om het ﬁetsparkeren in de binnenstad van Leiden in goede banen te leiden en de overlast van weesﬁetsen en
ﬁetswrakken te verminderen zijn in het Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren maatregelen uitgewerkt om de
handhaving op ﬁetsparkeren in de binnenstad te intensiveren. Tot en met 2018 is vanuit Programma Binnenstad
een incidenteel projectbudget van €30.000 per jaar beschikbaar voor ﬁetswrakkenacties. Dit budget wordt als
structureel budget toegekend vanaf 2019. Handhaving op Fiets Fout = Fiets Weg (fout parkeren van ﬁetsen in
de openbare ruimte in het stationsgebied) wordt betaald uit de reguliere budgetten voor handhaving, waarbij
wel incidenteel extra geld wordt uitgetrokken van € 50.000,- in die jaren waarin nieuwe stallingsvoorzieningen
worden betrokken of oude worden gesloten. In die jaren moeten ﬁetsers immers wennen aan het parkeren
op een andere locatie. Los hiervan zal de komende twee jaar een incidenteel bedrag worden uitgetrokken van
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250.000 (van medio 2015 t/m medio 2017) om de huidige onoverzichtelijke ﬁetsparkeersituatie onder controle
te krijgen.
K5.4 Morslint
Het stadsinitiatief Morslint bestaat uit verschillende deelprojecten. De gemeente wil de trekker zijn van het
deelproject Morspark: het opknappen en verbeteren van het bestaande openbare groen tussen de Opaalstraat,
Safﬁerstraat, Topaaslaan en het Maansteenpad. De initiatiefnemers van het Morslint hebben met de buurt en
participerende organisaties meerdere bijeenkomsten gehouden. Daar is een schetsontwerp uit voort gekomen.
Gemeente en initiatiefnemers hebben de kosten voor het onderdeel Morspark geraamd op € 950.000 (plan- en
uitvoeringskosten).

4.5.5 Bijsturing / inzet reserves
K5.4 Morslint
Voorgesteld wordt om de kosten voor het Morslint als volgt te dekken:
■ € 237.500 uit het krediet voor renovatie van parken (IP Parken);
■ € 475.000 uit de reserve stedelijke ontwikkeling;
■ De resterende ﬁnanciering van € 237. 500 aan te laten dragen door de initatiefnemers door fondsenwerving,
subsidie en bijdragen door partners.
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6
Stedelijke ontwikkeling
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Stedelijke ontwikkeling
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

6
Stedelijke Ontwikkeling
Bouw en Openbare Ruimte

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare,
schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en
leefomgeving.

4.6.1 Inleiding
Voor de periode 2016 – 2019 zullen binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling de volgende
beleidsinhoudelijke thema’s een belangrijke rol spelen :
Beleidsterrein 6 A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Ontwikkelagenda
Het cluster Stedelijke Ontwikkeling werkt de komende jaren met een transparante dynamische, integrale
ontwikkelagenda. Een deel van de ontwikkelagenda komt vanuit de gemeente zelf. Het coalitieakkoord, de
initiatieven uit de raad zullen uiteraard ook een plek hebben in deze agenda. De ontwikkelagenda bevat
daarnaast agendapunten die de vertaling zijn van markttrends ‘naar binnen’, in producten, prestaties en
innovaties. Deze manier van werken wordt mogelijk door in de organisatie medewerkers te hebben die
expliciet de opdracht hebben om de ontwikkelopgaven te vertalen in benaderingen en werkwijzen. Zij doen dit
in samenwerking met de partners en burgers in de stad en daarbuiten.
Omgevingsvisie
Met de gemeenten rond Leiden wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk
ruimtelijk kader voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040. Dit proces zal voor Leiden uitmonden in een
nieuwe omgevingsvisie. In 2015 wordt de gezamenlijke analyse verder uitgewerkt en wordt een uitgebreid
participatietraject doorlopen. De oplevering van de conceptvisie is voorzien voor het eind van het jaar. Verdere
uitwerking zal in de jaren daarna plaatsvinden. Samenwerking met de regio zal hierbij nadrukkelijk een rol
spelen.
Ruimtelijke Agenda
Uit de omgevingsvisie volgt de ruimtelijke agenda. De ruimtelijke ambities van de stad en de onderlinge
samenhang van de projecten worden hiermee zichtbaar. Een jaarlijks actuele agenda zal worden gepresenteerd.
Omgevingswet
Het kabinet Rutte-II heeft in juni 2014 het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet aangeboden aan
de Tweede Kamer. De wet vervangt 26 wetten die het kader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Naast de Omgevingswet zelf, zijn ook invoeringsregelgeving, uitvoeringsregelgeving en aanpassing van
digitale voorzieningen (zoals Ruimtelijkeplannen.nl en het omgevingsloket) noodzakelijk. De daadwerkelijke
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inwerkingtreding van de Omgevingswet is daarom volgens verwachting van het kabinet niet eerder dan in
2018. Op gemeentelijk niveau zullen voorbereidingen getroffen worden om tijdig aan de wet uitvoering te
kunnen geven, met aandacht voor eventuele organisatorische consequenties. Dit naast het zo optimaal inzetten
van de bestaande wettelijke instrumenten.
Ladder duurzame verstedelijking
Door een wijziging in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’
toegevoegd. De ladder schrijft voor dat nieuwe stedelijke ontwikkeling gemotiveerd moeten worden met
drie opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen nadrukkelijk
worden gemotiveerd en afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de
ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen, mn op het gebied van horeca, detailhandel en kantoren.
Crisis en Herstelwet
De Crisis- en herstelwet (Chw) stimuleert werkgelegenheid en duurzaamheid. Door nieuwe en/of aangepaste
regels kunnen ruimtelijke plannen (eerder) starten. De Chw zal opgaan in de Omgevingswet. Tot die tijd is er
speciﬁeke aandacht voor ruimtelijke plannen onder de Chw.
Beleidsterrein 6 B Gemeentelijk Vastgoed
Beleidskader Vastgoed
De komende jaren zal verdere uitvoering worden gegeven aan het vastgestelde beleidskader vastgoed.
Efﬁciënter gebruik van huisvesting en middelen is daarbij de inzet.
Ambtelijke huisvesting
Al enige tijd is er aandacht voor de ambtelijke huisvesting. In 2020 dient het gebouw Stationsplein 107
– momenteel in gebruik als ambtenaren huisvesting – leeg te worden opgeleverd in het kader van de
ontwikkeling van woonruimte aldaar. Daarvoor komen ruim 400 werkplekken voor ambtenaren te vervallen.
Het stadsbouwhuis is verouderd.
Het streven is om de ambtenaren van Stationsplein 107 en het stadsbouwhuis samen onder te brengen in één
centraal gebouw. Hiermee kan belangrijke efﬁciencywinst worden geboekt. Het herhuisvestingstraject biedt
ook kansen om samenwerking met regiogemeenten of samenwerkingspartners verder te versterken. De nieuwe
locatie dient over een zekere ﬂexibiliteit te beschikken om aan deze mogelijke ontwikkeling tegemoet te
kunnen komen. De ontwikkeling biedt een kans om invulling te geven aan enkele andere ontwikkelingen.
Het college en de raad hebben de Nota van Uitgangspunten onlangs vastgesteld. In de kaderbrief 2017-2020
nemen we de ﬁnanciële vertaling (m.i.v. 2020) op.
Beleidsterrein 6 C Wonen
Nota Wonen
Verdere uitvoering van de nota Wonen en het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met de corporaties met
belangrijke thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen en zorg, zijn voor de periode 2016 -2019 aan
de orde.
Projecten
Vele projecten zullen in 2016 – 2019 daadwerkelijk in de stad worden gerealiseerd. Zonder volledig te zijn
gaat het onder andere om de projecten Stationsgebied, Aalmarkt, Kooiplein, Singelpark, parkeergarages
Lammermarkt en Garenmarkt, Haagwegkwartier, Lammenschanspark en het Groenoordhallenterrein
Integraal transformatiebeleid
De komende jaren zullen zich ontwikkelingen voordoen aan zowel vraag als aanbodzijde van het vastgoed
in de stad. Aan de vraagzijde gaat het onder andere om de behoefte aan alternatieve woonvormen voor
ouderen, de behoefte aan woningen voor speciﬁeke groepen jongeren, de toenemende vraag naar zelfstandige
huisvesting voor mensen met een zorgproﬁel, de toenemende vraag naar huisvesting door uitstroom uit
de maatschappelijke opvang, de behoefte aan grotere gezinswoningen voor pleeggezinnen, de behoefte
aan meer huurwoningen en studentenhuisvesting (incl. short stay), het woningtekort in Leiden als zodanig
en de verwachte bevolkingstoename. Aan de aanbodzijde zien we de (structurele) leegstand van kantoren,
bedrijfspanden en winkels, de onzekerheid op de huizenmarkt, de leegstand van incourante, maar markante
en beeldbepalende gebouwen en de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Bovenstaande ontwikkelingen (we
hebben overigens niet de pretentie dat deze volledig zijn) zijn voldoende aanleiding om, samen met betrokken
partners in de stad, zowel de aanbodkant als de vraagzijde scherper in beeld te krijgen en met elkaar in verband
te brengen. Uiteindelijk gaat het dan om te zorgen dat Leiden een aantrekkelijke stad is met zo min mogelijk
leegstand van kantoren, winkels, bedrijfspanden en ander maatschappelijk vastgoed en met inwoners die
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zoveel mogelijk kunnen wonen in de huisvesting waar ze behoefte aan hebben. Het kerndoel is dan ook niet
zozeer bestrijden leegstand, als wel transformatie naar gewenst gebruik.

4.6.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Er is een aantal wijzingen opgenomen:
■ Prestatie 6A4.2 'Realisatie terrassenplein Beestenmarkt ' kan vervallen.
■ Prestatie 6A4.7 'Project Singelpark' kan vervallen, de prestatie is opgenomen onder 5C2.6 'Aanleggen
Singelpark'.
■ De tekst van prestatie 6B1.2 'Opstellen PRIL – Vermogensbeheer en Grondexploitaties' wordt als volgt
gewijzigd : prestatie 6B1.2 'Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer
Grondexploitaties'.

4.6.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K6.1

nieuw beleid

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied

L

K6.2

nieuw beleid

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied, tegemoetkoming NS,
eenmalig 3 miljoen

B

K6.4

Tegenvaller

Uitbreiding formatie voor actualisatiie
bestemmingsplannen

L

Eindtotaal

2015

2016

2017

2018

2019

0

292.352

298.200

423.165

359.190

-100.000

-174.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

250.000

542.352

548.200

573.165

185.190

K6.4 Inhuur bestemmingsplannen
Per juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Dit vindt iedere tien jaar plaats. De actualisaties
zullen, op grond van ervaringen bij de vorige cyclus, conserverend van aard blijven. Wenselijke, nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen zullen mogelijk gemaakt worden via aparte procedures. De nieuwe actualisatiecyclus
zal onder andere door digitaal werken minder arbeidsintensief zijn dan de vorige cyclus. maar voor het
uitvoeren van deze taken is aanvullende personele capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit is nodig tot
de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. Het gaat om gemiddeld circa twee formatieplaatsen
gedurende de komende drie jaar. Inhuur lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. De ﬁnanciële
consequenties van € 250.000 per jaar voor 2016, 2017 en 2018 zijn nog niet in de begroting voorzien.

4.6.4 Nieuw beleid
K6.1 Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren Stationsgebied
Leiden gaat de komende jaren fors investeren in nieuwe ﬁetsvoorzieningen in de directe omgeving van Leiden
Centraal. De prognose van ProRail geeft aan dat er uiterlijk in 2030 rond de 20.000 stalling-plaatsen moeten
zijn rondom het station. Momenteel zijn er rondom Leiden Centraal zo'n 12.000 plaatsen. Hiervan bevindt
zich een aantal stalling-plaatsen op locaties die op korte of lange termijn verdwijnen in verband met de
gebiedsontwikkeling stationsgebied. In totaal moeten er 12.000 plaatsen bijgebouwd worden. De eerste 5.000
worden opgeleverd in 2018 in het Rijnsburgerblok. Daarna moeten er dus nog 7.000 plaatsen gerealiseerd
worden in het stationsgebied. Leiden doet dit in nauwe samenwerking met de NS en ProRail die hiervoor
respectievelijk een bijdrage in de exploitatiekosten en subsidieregeling in de investering, beheer en onderhoud
kennen. Het college opteert voor de variant waar de ﬁets de eerste 24 uur gratis gestald kan worden, en pas
bij langer parkeren een tarief wordt berekend. Dit regime gaat dan gelden voor alle ﬁetsenstallingen; ook die
van de NS. Over dit regime loopt landelijk een discussie tussen NS, ministerie, gemeenten en belastingdienst
i.v.m. ﬁscaliteit. Het college is nog in gesprek met de NS over de precieze invulling, maar aangezien de
bouwwerkzaamheden voor het Rijnsburgerblok binnenkort van start gaan, is in het meerjarenbeeld geld
gereserveerd voor de kapitaallasten van de investeringen en de exploitatie van de huidige en nieuwe stallingen
gedurende die periode.
Het college komt met een separaat voorstel over de exploitatie van het ﬁetsparkeren als er meer bekend is over
de bijdrage van NS na afronding van de gesprekken tussen en NS en betrokken ministeries over de invulling
van de spoorconcessie. De nu opgenomen bedragen (vooralsnog exclusief BTW) zijn gebaseerd op de door drie
partijen gedragen business case waarbij het gemeentelijk standpunt is dat iedere partij een derde deel van de
totale kosten draagt. Hierover is tussen de betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt.
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Handhaving op fout parkeren van ﬁetsen in de openbare ruimte wordt betaald uit de reguliere budgetten
voor handhaving, waarbij wel incidenteel extra geld wordt uitgetrokken van €50.000,- in die jaren waarin
nieuwe voorzieningen worden betrokken of oude worden gesloten. In die jaren moeten ﬁetsers immers
wennen aan het parkeren op een andere locatie. Los hiervan zal de komende twee jaar een incidenteel
bedrag worden uitgetrokken van €250.000 (van medio 2015 t/m medio 2017) om de huidige onoverzichtelijke
ﬁetsparkeersituatie onder controle te krijgen.
Zie ook 4.4.4 over ﬁetsparkeren Stationsgebied, en 4.5.4 over handhaving ﬁetsparkeren.
K6.2 Bijdrage in exploitatiekosten NS
Dit betreft een bijdrage in de exploitatiekosten door NS . Deze bijdrage van € 3 miljoen zetten we in om de
exploitatielasten te dekken.

4.6.5 Bijsturing / inzet reserves
Er is geen bijsturing / inzet reserves in programma 6

Kaders programma's 2016-2019 | 51

7
Jeugd en onderwijs
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Jeugd en onderwijs
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

7
Onderwijs en Samenleving
Jeugd, Zorg en Welzijn
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende
omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen
deelnemen.

4.7.1 Inleiding
Voor de periode 2016 – 2019 zullen binnen het programma Onderwijs en Jeugd de volgende
beleidsinhoudelijke thema’s een belangrijke rol spelen:
Jeugdbeleid
Transitie jeugdhulp
In 2015 zijn de middelen in het kader van de transitie jeugdhulp onder gemeenten verdeeld op basis van
historische gegevens. Vanaf 2016 zal er worden toegewerkt naar een objectief verdeelmodel.
Hoewel nog niet in detail bekend is hoe dit model er uit zal zien, op welke wijze dit zal worden ingevoerd en
hoe lang hiervoor genomen wordt, lijkt het vrijwel zeker dat dit model redelijk neutraal uitvalt.
Omdat de verwachting is dat de voor jeugdhulp samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland er ﬂink op
achteruit gaan met de introductie van dat nieuwe model, zijn er toch grote zorgen:
1. Een zo drastische korting heeft wel degelijk grote gevolgen voor Leiden, omdat de instellingen die door ons
gecontracteerd worden vooral werkzaam zijn op (minimaal) regionaal niveau. Wanneer deze aanbieders
geconfronteerd worden met zulke grote budgetkortingen zal dit leiden tot verschraling van de hulp, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Het wordt dan afbouw in plaats van transformatie en vernieuwende vormen van
hulp.
2. Leiden heeft samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland gekozen voor gezamenlijke inkoop met
daarbij ( in ieder geval in 2015) onderlinge solidariteit in de vorm van een verzekeringsmodel. Hiermee
kunnen ﬂuctuaties in zorgbehoefte gezamenlijk worden opgevangen.
Voor de regio als geheel pakt het voorgestelde model zeer negatief uit, dit zal ook in Leiden merkbaar zijn.
Peuterspeelzalen
Leiden kent op dit moment een ﬁjnmazig aanbod van kwalitatief hoogwaardige peuterspeelzalen. In 2015
wordt met de betreffende stadspartners een proces gestart om het peuterspeelzaalwerk toekomstbestendig
te maken, met name in het licht van de harmonisatie van peutervoorzieningen per 1-1-2017 op basis van
Rijksbeleid. Dit zal in 2015 – 2016 moeten leiden tot een beleidskader en een nieuwe deelverordening
Peuterspeelzaalwerk.
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Jeugddorp
Per 1 januari 2017 moet Jeugddorp zelfstandig functioneren. In aanloop daar naartoe is Libertas samen met de
vrijwilligers dit stap voor stap aan het voorbereiden.
Onderwijsbeleid
Onderwijs en kennisstad
In 2014/2015 zijn stakeholdergesprekken met onderwijs- en kennispartners gevoerd over de kansen en
kwaliteiten van onderwijs in onze stad en de mogelijkheden om meer samen te werken. Het doel is om te
komen tot concrete voorstellen voor de toedeling vanaf 2016 van de in het Collegeakkoord beschikbaar
gestelde extra middelen voor het onderwijsbeleid. Er ligt hierbij een uitdrukkelijke relatie met de pijler
Internationale Kennis uit de ‘Ontwikkelingsvisie 2030, Leiden, Stad van Ontdekkingen’. Deze voorstellen zullen
najaar 2015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd en geven richting aan het onderwijsbeleid de komende
jaren
Onderwijskansenbeleid
Op het gebied van onderwijskansen/achterstandenbeleid zal in 2015 bekend worden wat de hoogte is van de
rijksuitkering die we als gemeente voor de komende jaren ontvangen. Zoals reeds in de nota ‘samenwerken
aan onderwijskansen’ gemeld, zal vervolgens met alle samenwerkende partners worden afgestemd over de
vervolginzet van de middelen voor de komende jaren.
Voortijdig schoolverlaten
Minister Bussemaker schrijft in haar brief van december 2014 over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare
positie. Er zullen maatregelen komen en experimenteerruimte voor jongeren op het snijvlak van onderwijs,
arbeidsmarkt en jeugdhulp. Eén van de aangekondigde maatregelen is de verhoging van de uitkering voor
de RMC-functie ( Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters). Deze middelen worden
beschikbaar gesteld ten behoeve van een taakuitbreiding van de RMC-functie voor van kwetsbare jongeren. In
de eerste helft van 2015 wordt over de ﬁnanciële inzet een besluit verwacht. Leiden ontvangt deze middelen als
contactgemeente voor de twaalf gemeenten van de RMC-regio.
Onderwijshuisvesting
Omdat op dit moment te weinig vervangende nieuwbouw plaatsvindt, neemt de gemiddelde ouderdom van het
gebouwenbestand toe. De behoefte aan vervangende nieuwbouw wordt hierdoor steeds groter.

4.7.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
7D Onderwijshuisvesting
Prestatie 7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen
wijzigen in :
Prestatie 7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en aanpassingen
Deze prestatie is speciﬁek voor gymnastieklokalen en niet voor de schoolgebouwen. Voor het onderhoud van
de schoolgebouwen zijn de schoolbesturen sinds 2015 verantwoordelijk.

4.7.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K7.1

nieuw beleid

Onderwijshuisvesting, vmbo onderwijs

L

Onderwijshuisvesting, Morskring

L

Onderwijshuisvesting, uitbreiding
stedelijk gymnasium

L

Dekking kapitaallasten uit budget
eenmalige voorzieningen OHV

L

Bijsturing in programma
onderwijshuisvesting

L

Bijsturing/
inzet
reserves

54 | Kaders programma's 2016-2019

2015

2016

2017

2018

2019

600.000

591.250

48.000

47.300

46.600

180.000

177.375

174.750

-600.023

-592.074

-188.189

-184.615

-190.985

Nr.

K7.2

K7.3

K7.4

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

Vervallen investering Speciﬁek
locatiegebonden kosten

L

Tegenvaller

Continuering inzet jeugd & gezinsteams

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking continuering inzet jeugd &
gezinsteams t.l.v. reserve

B

Tegenvaller

Continuering Jongerenwerk,
wegvallende rijksmiddelen.

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking Jongerenwerk binnen
programma 9, kwestbare groepen

Tegenvaller

2017

2018

2019

-37.015

-36.463

-35.911

190.000

190.000

0

0

-190.000

-190.000

0

0

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

L

-45.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Continuering Combinatiefuncties
onderwijs&sport

L

38.500

150.080

150.080

150.080

18.955

Meevaller

Continuering Combinatiefuncties
onderwijs&sport

L

-200.000

0

0

0

0

nieuw beleid

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

L

200.000

0

0

0

0

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

B

-38.500

-150.080

-150.080

-150.080

-18.955

0

0

0

0

0

Eindtotaal

2015

2016

K7.2 Jeugd- en gezinsteams met stevige basis
In de lokale jeugd- en gezinsteams werken niet alleen professionals met gespecialiseerde kennis
(oorspronkelijke werkzaam binnen gecontracteerde jeugdhulpaanbieders), maar ook medewerkers van MEE
en Kwadraad. Financiering van de teams gebeurt vanuit de nieuwe jeugdhulpbudgetten en vanuit middelen
voor cliëntondersteuning en maatschappelijk werk. De inzet van deze laatste twee functies gebeurt in nauwe
samenhang met de inzet in de sociale wijkteams.
De jeugd- en gezinsteams zijn cruciaal in het realiseren van de transformatiedoelstellingen. Mogelijk leidt
juist deze inzet op termijn tot besparingen binnen het sociaal deelfonds. Continuering van de huidige inzet
is daarom meer dan gewenst. Om dit mogelijk te maken moeten de geleidelijk afgebouwde provinciale RASmiddelen, inmiddels opgelopen tot € 190.000, ook de komende jaren worden gecompenseerd. Voorgaande
jaren is incidentele dekking gevonden.
Bijsturing: Binnen de reserve 'zachte landing 3D' zijn voor deze structurele kosten voor 2016 en 2017 incidentele
middelen aanwezig.
Wegvallen rijksmiddelen jongerenwerk
In het kader van de transitie jeugdzorg speelt het jongerenwerk een belangrijke rol onder meer ter voorkoming
van duurdere zorg; versterken preventie. Dit betekent dat de sinds 2009 met incidentele (Rijks)middelen
ingezette extra uren jongerenwerk in de Slaaghwijk - nu deze middelen zijn weggevallen - gecontinueerd
moeten worden.

4.7.4 Nieuw beleid
K7.1 Onderwijshuisvesting
1. VMBO – SCOL
In het Beleidsakkoord ‘Samenwerken en innoveren’ is aangegeven dat voor het VMBO onderwijs in Leiden
eigentijdse vormen noodzakelijk zijn. In Leiden zijn er op dit moment twee VMBO scholen. Het Da Vinci College
beschikt al over moderne huisvesting voor haar VMBO-onderwijs aan het Bètaplein. Het VMBO-onderwijs van
SCOL is nu nog gehuisvest in een sterkverouderd schoolgebouw aan de Boerhaavelaan. Voor het VMBO van
SCOL is vervangende nieuwbouw dringend noodzakelijk. Het schoolbestuur ontwikkelt momenteel plannen
waarvan de maximale raming boven de € 30 miljoen ligt. Daarbij wordt ook een deel van het Visser ’t Hooft
Lyceum vervangen. Voor het VMBO-gedeelte ramen wij een bedrag van ongeveer € 10 miljoen (vanaf 2017).
2. Onderwijshuisvesting De lage Mors (Pacelli/Morskring)
In het Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 (IHP) is voor de basisschool Pacelli herhuisvesting/
nieuwbouw opgenomen. Behandeling in de raadscommissie heeft er toe geleid dat ook de uitbreiding van de
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Morskring is toegevoegd. Destijds is verzuimd hiervoor extra budget op te nemen. De verwachte meerkosten
hiervan bedragen circa € 800.000 (in 2016).
3. Uitbreiding Athena
Op het Programma Onderwijshuisvesting 2015 is de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium, Athena, door het
college goedgekeurd. De uitbreiding kan worden gerealiseerd tegen een verwacht bedrag van € 3 miljoen. Dit
bedrag is inclusief het op peil brengen van de gymnastiekcapaciteit (in 2016). De benodigde dekking kan binnen
de aangepaste begroting worden gevonden. Het aantal leerlingen dat de school bezoekt is nu al zo groot dat
direct tijdelijke huisvesting is vereist. Ook voor de bovengenoemde permanente uitbreiding is deze tijdelijke
huisvesting, gepland op de locatie van de voormalige Praktijkschool aan de Lammenschansweg, noodzakelijk.
De kosten hiervoor worden geraamd op € 350.000 (in 2015).
4. Uitbreiding Visser ‘t Hooft
De investeringsbijdrage voor de uitbreiding van het Visser 't Hooft (€ 2.500.000) gaat niet door en kan derhalve
vervallen. De vrijgevallen kapitaallasten die voor deze uitbreiding niet meer gebruikt worden, worden nu
ingezet als dekking voor de nieuwe aanvragen in deze kaderbrief.
5 Locatiegebonden kosten
Er zijn in 2015 geen aanvragen binnen gekomen van schoolbesturen aangaande locatiegebonden kosten
die geactiveerd mogen worden. Deze investering (€ 631.000) kan derhalve vervallen en de vrijgevallen
kapitaallasten worden nu ingezet als dekking voor de nieuwe aanvragen in deze Kaderbrief. In 2016 is conform
meerjarenbegroting 2015 opnieuw geld beschikbaar voor de aanvragen die in 2016 ingediend kunnen worden.
6 Eenmalige voorzieningen
In de exploitatie is jaarlijks geld beschikbaar voor eenmalige voorzieningen. Deze aanvragen wijken jaarlijks
af. In het meerjarenbeeld vanaf 2018 wordt dit budget afgeroomd ten gunste van de kapitaallasten voor de
nieuwbouw van de VMBO school van SCOL aan de Boerhaavelaan. Mochten de eenmalige aanvragen vanaf
2018 hoger zijn dan toereikend binnen het budget eenmalige voorzieningen dan zal er een aanvraag in de
kaderbrief 2019 of bestuursrapportage plaatsvinden. Voor de Kaderbrief 2017 zal een geactualiseerd integraal
huisvestingsplan opgesteld worden.

4.7.5 Bijsturing / inzet reserves
K7.1 Bijsturing binnen programma onderwijshuisvesting
De nieuw voorgestelde voorzieningen zullen worden gedekt door een bijsturing in het Integraal
onderwijshuisvestingsplan en binnen het onderwijshuisvestingsbudget voor incidentele voorzieningen.
Continuering jongerenwerk
Voorstel is om de dekking te halen uit de onderbesteding op het onderdeel ondersteunende begeleiding
binnen de prestatie kwetsbare groepen uit het programma Maatschappelijke ondersteuning.
Taakstellingen subsidies uit bestuursakkoord
In het beleidsakkoord van het college van D66, SP, VVD en PvdA is een structurele besparing op subsidies
opgenomen. De voorgenomen besparing bedraagt € 0,5 miljoen in 2016, oplopend tot € 1 miljoen vanaf
1 januari 2017.
Taakstellingen subsidies Portefeuille Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
De huidige taakstelling voor de portefeuille Onderwijs, Sport en Duurzaamheid is € 119.000 in 2019.
Bijsturing:
Gezien de bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren is er weinig ruimte meer in de portefeuille. Het
overgrote deel van de onderwijsportefeuille bestaat uit wettelijke taken. Het afstoten van niet-wettelijke taken
is daarmee de enige en logische keuze. De onderwijsactiviteiten rondom speerpunt Leiden Kennisstad overeind
houdend, kiezen we daarom voor een bezuiniging op het Pedologisch Instituut (PI) en het uiteindelijk geheel
afbouwen van deze voorziening.
Het PI is verbonden aan de school voor speciaal onderwijs 'De Brug' en aan de universiteit en is ondergebracht
bij schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies. Het PI Leiden zoekt naar in de praktijk werkbare en
wetenschappelijk getoetste oplossingen voor het opheffen of verminderen van onderwijsbelemmeringen
die zich voordoen bij kinderen met gedragsstoornissen en / of psychiatrische problemen. De Brug
functioneert als een ‘proeftuin’ waarbinnen het mogelijk is om direct in de alledaagse praktijk, ontwikkel- en
onderzoeksprojecten op te zetten.
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De gemeente subsidieert het PI sinds 1962. In de periode 2011-2014 is de subsidie (van circa € 250.000)
afgebouwd naar € 119.000.
Het PI is geen wettelijke taak van de gemeente. De gemeente voert ook geen actief beleid op de activiteiten of
rol van het PI. ‘Passend onderwijs’ is een taak van schoolbesturen geworden. De vraag is of ﬁnanciering vanuit
de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs niet logischer is, als zij het
PI willen continueren.
De komende periode zal nader verkend worden met welke snelheid de gemeentelijke subsidie afgebouwd kan
worden. Afbouw kan in maximaal vier jaar plaatsvinden. Conform de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:51
nemen wij voor de afbouw van de subsidie aan het pedologisch instituut een redelijk termijn in acht. Wanneer
we uitgaan van dit tijdpad, zou de volledige taakstelling ingevuld kunnen worden per 2019. Afhankelijk van
deze snelheid zal indien noodzakelijk incidenteel aanvullende dekking gezocht worden.
2016

2017

2018

2019

Portefeuille OS&D

-30.000

-60.000

-90.000

-119.000

20 Pedologisch Instituut

-30.000

-60.000

-90.000

-119.000

Taakstelling op subsidies uit PPN 2014
Naast de huidige taakstelling staat uit de vorige collegeperiode nog een taakstelling op onderwijs open van
€ 200.000,- vanaf 2016.
Bijsturing:
Eerder is al benoemd om deze taakstelling in te vullen vanuit de post leerlingenvervoer. Dit vanwege
substantieel en structureel lager uitvallende vervoerskosten van het leerlingenvervoer sinds de nieuwe
aanbesteding van september 2013. Dit willen wij nu deﬁnitief voorstellen.
Nog los van onzekere toekomstige ontwikkelingen zoals het aantal te vervoeren leerlingen de komende jaren,
het aantal rolstoelers, eventuele combinatiemogelijkheden en dergelijke, lijkt een structurele substantiële
bezuiniging op de kosten van het vervoer met de nieuwe vervoerder Connexxion te kunnen worden
gerealiseerd. Een kostenreductie van circa € 200.000,- op jaarbasis is - voor zover thans in te schatten - reëel.
Zoals bekend kent de vervoersregeling een open einde karakter (er komen leerlingen bij en er gaan leerlingen
uit het vervoer). De populatie en vervoersvraag wijzigt doorlopend, waarbij soms leerlingen naar een school
moeten worden vervoerd ver buiten Leiden of vervoer met bijzondere aanpassingen nodig is. Aan dit soort
zaken hangt een behoorlijk prijskaartje. Het blijft dus altijd onzeker wat de kosten in een bepaalde periode
zullen zijn en hoe die zich ontwikkelen. Maar de komende schooljaren zijn de kosten voor het vervoer in ieder
geval aanzienlijk lager dan in de afgelopen jaren. Opvallend is dat wij ondanks de lagere vervoerskosten, zelfs
minder klachten ontvangen sinds we met de nieuwe vervoerder werken. Dit terwijl het aantal klachten al zeer
beperkt was.
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8
Cultuur, sport en recreatie
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Cultuur, sport en recreatie
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

8
Werk en Middelen, Onderwijs en Samenleving
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen zijn belangrijk voor de sociale structuur
van de stad. Cultuur, cultuurhistorie en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking
van de positie van Leiden in de Randstad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn
om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en, voor wat betreft cultuur,
cultuurhistorie en evenementen, onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.

4.8.1 Inleiding
Voor wat betreft programma 8, Cultuur, Sport en Recreatie is de kaderbrief vooral een ﬁnancieel document.
Het meerjarige inhoudelijke beleid voor de verschillende beleidsterreinen is vastgelegd in kaderstellende
beleidsnota's zoals de Cultuurnota 2012-2018 (RV11.0134), de Erfgoednota 2014-2020 (RV 13.0113), de
Sportnota 2012-2017(RV 12.0118) en de Evenementennota 2013-2018 (RV 12.0086).
programma 8: 8C onderdeel Sport
Uitvoering Sportnota
Voor wat betreft de ﬁnanciële meerjarenbeeld van de Sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ wordt het volgende
opgemerkt.
Na 2,5 jaar moet geconstateerd worden dat er binnen de Sportnota en daaraan gerelateerde (complexe)
vraagstukken liggen op gebied van o.m. hockey, topsport en zwemmen. Dit mede als gevolg van consequenties
van raadsbesluiten alsook concretisering van onderzoek en doorrekening investering in Combi-bad.
Ten aanzien van het Combi-bad is medio 2014 reeds gecommuniceerd dat de investeringskosten van het Combibad hoger uitvallen dan geraamd als gevolg van de combinatie met het bestaande 50 m bad en de inpassing
in het bestaande gebied. De geraamde kosten betreffen € 14, 4 miljoen, terwijl aan dekkingsmiddelen € 11,5
miljoen beschikbaar is, resulterende in een tekort van € 2,9 miljoen.
Ook de uitbreiding van de hockeyvelden Roomburg binnen kaders van de Sportnota en de daartoe
gereserveerde middelen ( € 650.000) levert de nodige spanning op, welke zich vooralsnog laat vertalen in extra
benodigde investeringsmiddelen ter grootte van ca. € 2,5 miljoen.
Tenslotte dient ter uitvoering van het amendement Stichting Topsport Leiden dekking te worden gevonden
voor ﬁnanciering van € 86.000 binnen de sportbegroting na 01-01-2015. Hiervoor is binnen de sportbegroting
geen ruimte aanwezig.
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Opgeteld betreft vorenstaande een opgave van. € 498.000 extra (per 2019 structureel zijnde kapitaallasten en
subsidiebudget) om ongewijzigd invulling te geven aan de ambities van de Sportnota.
e

Zoals reeds gemeld in de 2 bestuursrapportage, vallen ook de inkomsten bij de bestaande zwembaden
€ 205.000 lager uitvallen dan begroot. De oorzaak is gelegen in enerzijds een geleidelijke daling van het aantal
bezoekers in de afgelopen 10 jaar en anderzijds het jaarlijks begroten van een indexering (verhogen) van
de inkomsten. Hierdoor zijn de begrote en gerealiseerde inkomsten steeds verder uiteen gaan lopen. Daling
van het aantal bezoekers van de zwembaden is een landelijke trend. Voor Leiden geldt dat in 2004 478.000
zwembadbezoeken werden afgelegd tegen 418.000 in 2013. Het tekort aan inkomsten bij de zwembaden kon
een ﬂink aantal jaren binnen de begroting van het Sportbedrijf worden opgevangen.
Bij hantering van het uitgangspunt om de dekking van deze extra opgaven te vinden binnen programma 8,
onderdeel Sport, komt deze feitelijk bovenop de invulling van eerdere taakstellingen binnen programma
8. Per 2016 betreft die voor het Sportbedrijf € 470.000,-. Daartoe is een sluitend voorstel opgesteld. Een
verder oplopende taakstelling is slechts zeer beperkt mogelijk. Een tussenevaluatie van de Sportnota is dan
noodzakelijk om tot een deugdelijk sluitend ﬁnancieel perspectief te komen.
In dit verband wordt allereerst voorgesteld om, ter dekking van de geraamde stichtingskosten van het Combibad, de investeringsmiddelen met € 2,9 miljoen te verhogen. Op basis hiervan kan op korte termijn een
kaderbesluit Combi-bad ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. De verdere uitwerking
van het Combi-bad in een uitvoeringsbesluit gaat daarmee niet ten koste van andere ambities uit de sportnota.
Daarnaast zal een nadere uitwerking plaats vinden om te bepalen welke alternatieve en/of gewijzigde
ﬁnanciering kan bijdragen om de ambities (o.a. op gebied van hockey, topsport, zwemmen en schaatsen) te
realiseren. Gedacht wordt aan o.m. aan ﬁnanciering uit andere middelen (bv duurzaamheid) en privatisering/
verzelfstandiging/beheer door verenigingen. Tevens aan mogelijkheden rond temporisering van investeringen
en verhoging van inkomsten.
Deze uitwerking dient voldoende reële dekkingsmogelijkheden op te leveren. Uiteraard worden consequenties
gelijktijdig in beeld gebracht. Op basis van een tussenevaluatie van de Sportnota en de nadere uitwerking van
alternatieve en/of gewijzigde ﬁnancieringsmogelijkheden zullen concrete keuzes kunnen worden voorgelegd.
Beoogd wordt deze zoveel mogelijk met de Programmabegroting 2016 te laten oplopen.

4.8.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Met ingang van de begroting 2016 laten we de formuleringen van de prestaties in het beleidsterrein
Cultuur meer aansluiten met die in de Cultuurnota 2012-2018. Dit leidt verder niet tot beleidsinhoudelijke
aanpassingen.

4.8.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K8.3

Tegenvaller

Daling Inkomsten zwembaden

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Nadere taakstelling exploitatie
zwembaden, incl. tariefstelling

L

K8.4

nieuw beleid

Subsidie Leiden Marathon tbv
doorontwikkeling.

L

K8.5

nieuw beleid

Zwembad De Vliet, kapitaallasten
aanvullend krediet

L

K8.7

nieuw beleid

Continuering bijdrage Nacht van Kunst
en Kennis voor 3 jaar.

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Beeindiging bijdrage aan Vrijheidslezing

L

nieuw beleid

Historisch stadsbeeld, verlenging
subsidieregeling

L

K8.8
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2015

2016

2017

2018

2019

140.000

70.000

205.000

205.000

205.000

-205.000

-205.000

-205.000

20.000

20.000

20.000
294.833

20.000

20.000

20.000
-60.000

200.000

300.000

Nr.

2015

2016

B

-200.000

-300.000

Vervaningng clubhuis Biento na brand

L

113.000

Meevaller

Vervaningng clubhuis Biento na brand

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Vervaningng clubhuis Biento na brand

L

K8.11

Autonoom

Structurele ﬁnanciering lokale omroep
volgens norm gemeentefonds

L

K8.12

Tegenvaller

Gemeentelijke kosten (stedelijk beheer)
voor ondersteuning Evenementen,
Leiden Marathon en 3-10

L

100.000

K8.13

nieuw beleid

Behoud sgrafﬁto

L

75.000

Bijsturing/
inzet
reserves

behoud sgrafﬁto tlv onvoorzien

L

-75.000

K8.9

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking Historisch stadsbeeld,
verlenging subsidieregeling t.l.v. res.
Stedelijke ontwikkeling

Tegenvaller

Eindtotaal

2017

2018

2019

12.430

12.114

11.798

11.480

-12.430

-12.114

-11.798

-11.480

0

75.000

75.000

75.000

175.000

100.000

100.000

100.000

285.000

155.000

175.000

469.833

-113.000

280.000

K8.3 Zwembaden
Binnen de zwembaden zijn de opbrengsten structureel € 205.000 lager dan begroot. Voorgesteld wordt om
een deel van het tekort op te lossen door de tarieven op losse verkoop en abonnementen met een nader te
bepalen percentage boven op de trend te verhogen. Voor het resterende tekort wordt naar oplossingen binnen
de exploitatie gezocht en deze te betrekken bij de tussenevaluatie van de Sportnota en de nadere uitwerking
van alternatieve of gewijzigde ﬁnancieringsmogelijkheden.
K8.11 Lokale omroep
In 2012 heeft het Commissariaat voor de Media op advies van de gemeenteraad de omroep Holland CentraalUnity aangewezen als de lokale omroep voor Leiden e.o. Omdat bij een eerdere bezuinigingsoperatie het
volledige budget van de omroep was gekort, is aanvullende budget incidenteel geregeld tot 2017. Er is geen
budget gereserveerd voor de opvolgende periode van 5 jaar voor de subsidieverstrekking aan de lokale omroep.
Dit betekent dat voor de periode 2017-2022 aanvullend budget moet worden gevonden voor de dekking van de
subsidieverstrekking aan de lokale omroep voor € 75.000 per jaar.

4.8.4 Nieuw beleid
K8.5 Realisatie Combibad De Vliet
Een belangrijke opgave in de Sportnota vormt realisering van het Combi-bad aan de Voorschoterweg. Deze zal
worden gerealiseerd ter vervanging van het Vijfmeibad met behoud van het bestaande 50 meter buitenbad
aan de Vliet. Zoals eerder aan de raad gemeld, vallen de investeringskosten hoger uit dan geraamd als gevolg
van de combinatie met het bestaande 50 m bad en de inpassing in het gebied. De geraamde investeringskosten
betreffen € 14,4 miljoen, terwijl aan dekkingsmiddelen € 11,5 miljoen beschikbaar is. Voorgesteld wordt
om de investeringsmiddelen met € 2,9 miljoen te verhogen en daartoe met ingang van 2019 (opleverjaar)
€ 295.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de kapitaalslasten. Op basis hiervan kan op korte termijn een
kaderbesluit Combi-bad ter besluitvorming worden aangeboden met een sluitend ﬁnancieel perspectief. De
verdere uitwerking van het Combi-bad gaat daarmee niet ten koste van andere ambities uit de sportnota.
K8.12 Gemeentelijke kosten van evenementen
De Leidse Marathon ontvangt op dit moment jaarlijks een subsidie van € 25.000 uit het programma Sport. Dat
bedrag wordt in het programma Sport verantwoord. Los van de sportieve waarde, draagt het evenement ook
bij aan de gezelligheid in onze stad en regio en trekt het duizenden bezoekers. De gemeente neemt naast
de subsidiebijdrage al jaren ook kosten voor haar rekening om de organisatie van dit prachtige en steeds
groeiende sportevenement te ondersteunen. Op verzoek van de organisatie van de Leidse Marathon willen we
dit jaar een meerjarig convenant afsluiten waarin we onze afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden
voor de komende tijd goed regelen.
Het college stelt voor om het bestaande budget voor de ondersteuning van de Leidse marathon ad € 6.000 te
verhogen met afgerond € 50.000 zodat de kosten van wegafzetting, schoonmaak, verkeersplannen, begeleiding
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enz. van de marathon in zijn huidige omvang kan worden gedekt. Dit bedrag wordt dus niet als subsidie
uitgekeerd maar ook niet doorbelast aan de Leidse Marathon.
Het bestuur van de Leiden Marathon heeft ambitieuze plannen de komende jaren verder door te groeien als
nationaal sportevenement en streeft er naar in 2018 20.000 lopers te hebben (t.o.v. 12.000 nu). Om deze groei
te ondersteunen stelt het college voor gedurende 3 jaar een extra subsidie toe te kennen van € 20.000 per
jaar. Dit zowel vanuit sportstimulering als ter ondersteuning van het evenement dat levendigheid brengt in
onze stad en de regio. Het geeft de organisatie van de Leiden Marathon de kans om in die drie jaar verdere
ﬁnanciering te vinden middels sponsoring of meeropbrengsten door de extra deelnemers aan de verschillende
loopafstanden.
De jaarlijkse kosten voor het feest van 2 en 3 oktober die de gemeente Leiden maakt nemen de laatste jaren
toe. Indachtig het convenant met de 3 October Vereeniging stelt het college voor het jaarlijks budget van
€ 70.000 met ruim € 50.000 uit te breiden.
In de tweede helft van 2015 en begin 2016 gaat het college met diverse evenementenorganisaties in gesprek
hoe wij de gemeentelijke kosten voor de organisatie van het evenement kunnen beheersen, terugdringen
en/of eventueel doorbelasten aan het evenement. In totaal wordt voor de diverse evenementen (anders dan
Marathon en 3 Oktober) in Leiden ongeveer € 130.000 aan kosten gemaakt voor verkeersplannen, schoonmaak
e.d. Deze kosten worden niet doorbelast. Het college streeft er naar in 2017 € 75.000 te besparen op deze
kosten. Voor 2016 kan deze taakstelling nog niet worden ingevuld.
K8.7 Nacht van Kunst en Kennis
Omdat het van belang is de Nacht van Kunst en Kennis voor Leiden te behouden stellen wij voor om dit festival
met € 20.000 extra ﬁnancieel te ondersteunen voor de jaren 2016-2019. Dekking van dit bedrag komt uit het
programma Kennisstad. Leiden blijft met dit evenement en de Signatures Cultuurweken in mei en juni ook
invulling en lading geven aan de twee pijlers van de ontwikkelingsvisie “Leiden Stad van Ontdekkingen”; te
weten Kennis en Cultuur. Meer over de Signatures Cultuurweken en de Nacht van Kunst en Kennis treft u in de
inleidende paragraaf van het programma economie § 4.3.1 bij Beleidsterrein 3.C Marketing en Promotie.
K8.8 Historisch stadsbeeld, verlenging subsidieregeling
De belangstelling voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is groot. Het jaarlijkse subsidiebudget
is momenteel € 215.000 en komt uit het Programma Binnenstad. Omdat het budget nu al op is (maart
2015) missen we kansen in de rest van het jaar, bijvoorbeeld bij de verbetering van de gevelreclame of de
kwaliteitsslag in de Haarlemmerstraat, het Havengebied en de Morsstraat, Prinsessekade. Wij stellen voor
om het budget voor de subsidieregeling eenmalig met € 500.000 te verhogen en speciﬁek op de genoemde
projecten in te zetten. Dekking is de Nuon Reserve stedelijke ontwikkeling. Dit maakt het herstel mogelijk
van circa 25 tot 35 historische winkelpuien of 250 historische kleuren op gevels of 335 gevelreclames of 100
monumentale objecten in de openbare ruimte (of een mix hiervan).

4.8.5 Bijsturing / inzet reserves
K8.3 Dekking dalende inkomsten zwembaden.
Dekking wordt voorgesteld door verhoging van de tarieven met een nader te bepalen percentage en
verbetering van de exploitatie en bezetting.
K8.7 Beeindiging bijdrage aan Vrijheidslezing
In overleg met Universiteit Leiden komt de vrijheidslezing te vervallen.
K8.8 Dekking Historisch stadsbeeld, verlenging subsidieregeling t.l.v. res. Stedelijke ontwikkeling
De verlenging van de subsidieregeling komt ten laste van de reserve Stedelijke ontwikkeling.
Invulling taakstellingen subsidies Portefeuille Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
Het college heeft de raad op 28 april 2015 per brief geïnformeerd over de voorgenomen invulling van besparing
op subsidies in de kaderbrief 2016-2019. In het beleidsakkoord van het college van D66, SP, VVD en PvdA is
opgenomen om een structurele besparing op subsidies te realiseren. De voorgenomen besparing bedraagt € 0,5
miljoen in 2016, oplopend tot € 1 miljoen vanaf 1 januari 2017. Het college heeft een concretisering gemaakt
van de invulling van deze besparing. In de brief van 28 april j.l. wijst het college ook op mogelijk alternatieve
invullingen voor de taakstelling op cultuursubsidies. Alternatieven waarvoor het college niet gekozen heeft.
Bij de concretisering is eveneens een nog niet concreet ingevulde taakstelling op de cultuurportefeuille ter
grootte van €200.000,- meegenomen (perspectiefnota 2014-2018), die onderdeel uitmaakt van de hiervoor
genoemde bedragen. De totale bezuinigingsvoorstellen op de portefeuille Bereikbaarheid, Economie, Cultuur
en Binnenstad bedragen € 142.000 in 2016 en € 452.000 structureel vanaf 2017 en treft u in de brief van 28 april.
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Bij de invulling heeft het college uitvoering gegeven aan vier moties.
Zoals gevraagd in motie M130064/8 (Makersklimaat), stellen wij voor om de makers te ontzien bij de invulling
van de bezuinigingstaakstelling van € 200.000,- vanaf 2016 (zie Aprilbrief). Voorgesteld wordt extrabudget voor
PS|theater (als een van de makers) beschikbaar te stellen.
Ook aan het verzoek uit motie M130064/19 (Invulling cultuurbezuinigingen) is voldaan. In deze motie,
ingediend bij PPN 2014-2017, werd gevraagd niet vooruit te lopen op bezuinigingen en derhalve de passage
dat "De Lakenhal en Stadspodia zullen worden ontzien", te schrappen. Daarmee zijn beide instellingen niet
automatisch ontzien bij invulling van de twee bezuinigingstaakstellingen waar cultuur vanaf 2016 mee te
maken heeft. In de Aprilbrief is een bezuiniging voor Stadspodia opgenomen. Met Museum De Lakenhal
bestaat geen subsidierelatie, aangezien dit museum onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. De
Lakenhal is derhalve buiten beschouwing gelaten met betrekking tot de taakstelling op subsidies maar wel
betrokken bij de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.
Motie M130064/23 (Taakstelling cultuur) vraagt het college om per brief een keuzemodel voor bezuinigingen
aan te bieden, met scenario’s voor invulling van de bezuinigingstaakstelling € 200.000 vanaf 2016. Bij deze
scenario’s zouden ﬁnanciële en inhoudelijke consequenties aangegeven moeten worden. Verder zou bij
het creëren van scenario’s het culturele werkveld betrokken moeten worden. Ook aan deze motie is gevolg
gegeven. Twee maal is een ronde gemaakt waarin eerst ambtelijk, later bestuurlijk, met een groot aantal
culturele organisaties verkend is wat de mogelijkheden en consequenties zijn voor de invulling van de
bezuinigingstaakstelling.
Ook gaan we hier in op M11.0134/5 (Kunst en cultuur in de wijk). Deze motie vraagt om een overzicht te
verstrekken van de activiteiten en verdeling van het budget voor kunst en cultuur in de wijken van Leiden,
nadat er duidelijkheid is op basis van de landelijke discussie over de bijdrage van Fonds Cultuurparticipatie.
Inmiddels is duidelijk dat vanuit het Fonds Cultuurparticipatie geen speciﬁeke gelden beschikbaar zijn voor
wijkgerichte activiteiten of voor coﬁnanciering bij het project Wijken voor Kunst.
Ook de gemeente kent overigens geen speciﬁek voor kunst en cultuur in wijken geoormerkte
subsidiebudgetten. Wel worden de navolgende, buiten de binnenstad georganiseerde culturele activiteiten
(incidenteel dan wel structureel) gesubsidieerd: wijkbibliotheken; Werfpop (Leidse Hout); Summerjazz
(Leidse Hout); Leidse Hout Familie Theater; Leidse Hout Festival; Dependance (Leidse Hout); Kunst in de
Stal (Merenwijk), Big draw in de wijken; Kunstwerken in Park Matilo; Glibberbal (Huigpark); Wanderen
(Merenwijk); Sirenen in Noord (Noorderkwartier); Kunstwerk in de Tuin van de Smid (Vlietlanden); Hooidagen
(Oostvlietpolder).
Tot slot worden in de wijken cultuurprojecten met subsidie van Wijken voor Kunst en het Cultuurfonds
gerealiseerd.
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9
Maatschappelijke
ondersteuning
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Maatschappelijke ondersteuning
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

9
Onderwijs en Samenleving
Jeugd, Zorg en Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke Ondersteuning luidt:
“De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte,
actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte
wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat
te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de
ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.”

4.9.1 Inleiding
Voor wat betreft programma 9, Maatschappelijke Ondersteuning is de kaderbrief vooral een ﬁnancieel
document. Het meerjarige inhoudelijke beleid voor programma is vastgelegd in kaderstellende
beleidsnota's zoals het Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 'Iedereen telt mee'(RV 13.0037). en
'Uitgangspuntennotitie AWBZ' (RV 12.0212).
Nieuw voor de komende jaren is de ontwikkeling van de wijkaanpak. Onder wijkaanpak vallen de 3 wijkvisies
die gemaakt en uitgevoerd worden voor de wijken Zeeheldenbuurt, Prinsessenbuurt & de Hoven en Meerburg.
Ook de wijkregisseurs en de deelverordening wijkinitiatieven gericht op het stimuleren van leefbaarheid zijn
onderdeel van de wijkaanpak.

4.9.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Wijkregie gaat over de afstemming van fysiek, sociaal, economie en veiligheid. Daarmee is deze opdracht
ook breder dan programma 9. De wijkaanpak krijgt binnen programma 9 bij de prestatie sociale binding en
participatie een plek om zo de verschillende doelen, prestaties en middelen die vanuit de wijkaanpak worden
ingezet samenhangend in beeld te brengen.
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4.9.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K9.2

Tegenvaller

Nadeel op bijdrage aan de GR RDOG

K9.3

Tegenvaller

K9.5

K9.6

2015

2016

2017

2018

2019

L

308.158

272.277

335.275

335.275

335.275

Aanpassing Middelen vrouwenopvang
aan normering gemeentefonds

L

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

nieuw beleid

Uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

37.500

315.500

315.500

315.500

315.500

Bijsturing/
inzet
reserves

Taakstelling/dekking in programma
9 voor uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

-240.500

-240.500

-240.500

-240.500

nieuw beleid

Stelpost inzet reserve zachte landing 3D
voor programma transformatie in het
sociaal domein

L

1.000.000

4.000.000

3.000.000

0

0

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking Stelpost inzet reserve
zachte landing 3D voor programma
transformatie in het sociaal domein

B

-1.000.000

-4.000.000

-3.000.000

0

0

545.658

547.277

610.275

610.275

610.275

Eindtotaal

K9.2 Bijdrage RDOG
De RDOG heeft de opgelegde taakstellingen vanuit de werkgroep ﬁnanciële kaderstelling GR’s van de
gemeenten Holland-Midden opgevolgd. Voor dit onderdeel sluit de begroting gemeente Leiden aan bij
de begroting RDOG. Daarnaast heeft de gemeente Leiden eenzijdig op diverse onderdelen taakstellingen
ingeboekt binnen prestatie 9B2.1 'Doen uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg' met als gevolg
dat beide begrotingen niet meer met elkaar overeenstemmen. Hierbij moet gedacht worden aan een extra
korting in verband met indexering en een korting inzake BTW. Tenslotte heeft de gemeente Leiden n.a.v. een
verlaging van de algemene uitkering een extra bezuiniging (boven op de taakstellingen van de werkgroep)
ingeboekt op de bijdrages aan de gemeenschappelijke regeling.
K9.3 Vrouwenopvang/huiselijk geweld (VO/HG)
Het Rijk herverdeelt de komende jaren de middelen voor VO/HG. Leiden, Delft en Gouda krijgen fors minder
en Den Haag krijgt fors meer. Omdat een vrouw uit de ene stad opvang kan krijgen in een andere stad, wordt
gezamenlijk gewerkt aan een plan om de bestaande structuur zo goed mogelijk te behouden met volledige
inzet van de rijksmiddelen VO/HG. Leiden ontvangt in 2015 van het Rijk € 4,2 miljoen voor VO/HG. Door allerlei
budgetwijzigingen/bezuinigingen in het verleden is slechts € 4,0 miljoen aan budget VO/HG geraamd. Het
verschil van € 0,2 miljoen is structureel. Het uitgavenbudget moet nu met € 200.000 worden verhoogd om het
plan (streven naar behoud bestaande structuur) te kunnen uitvoeren.

4.9.4 Nieuw beleid
K9.6 Stelpost inzet reserve zachte landing 3D voor programma transformatie in het sociaal domein
Sinds begin dit jaar zijn de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie een feit. Er is
en wordt veel werk verzet om de zorgcontinuïteit aan cliënten te waarborgen. Op hoofdlijnen gaat het om
uitdagingen op de volgende onderdelen, die veelal reeds in gang zijn gezet:
1.
2.
3.
4.

Aanstellen van vertrouwenspersoon Wmo
Organiseren van kwaliteitstoezicht op de Wmo (toezichthoudend ambtenaar)
Beleidsintensivering op Wmo, Jeugd en participatie
Beleidsuitvoering (Herbeoordelingen incl. het afhandelen van bezwaar en beroep, uitvoering nieuwe Wajong
en kostendelernorm, Beschermd Wonen)
5. Faciliteren van de Sociale Wijkteams, incl. teamcoaches, tijdelijke ondersteuning en huisvesting
6. Bedrijfsvoering
1. Bedrijfsmatige inkoopondersteuning: contractmanagement, juridische en ﬁnanciele advisering
2. Financien, informatiemanagement (incl. privacy)
3. Het inregelen van monitoring en verantwoording
4. Communicatie (waaronder de website)
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Na de transitie vraagt ook de transformatie in het sociaal domein extra inzet. Dit is een grote uitdaging. Het
gaat dan onder andere om het stimuleren van samenwerken, het meer integraal benaderen van het sociaal
domein, het stimuleren van een cultuurverandering bij de inwoners en bij de uitvoering.
Om de transformatie nog meer aandacht te kunnen geven stellen wij voor om op korte termijn een
transformatiemanager Sociaal Domein aan te stellen die zich volledig kan richten op het in gezamenlijkheid
bereiken van de doelen in het sociaal domein. Het gaat om een aanjager die zorgt voor samenwerking en
een integrale benadering van de verschillende domeinen. De transformatiemanager krijgt de opdracht om
uitvoeringsplannen op te stellen welke de als basis dienen voor de transformatie.
De raad heeft voor bovengenoemde onderdelen invoeringsbudget beschikbaar gesteld, waarvan we op dit
moment inschatten dat dit voldoende is voor het organiseren van de zorgcontinuïteit (transitie), maar voor
de transformatie verwachten we dat de transformatiemanager met uitvoeringsplannen komt waarvoor extra
budget benodigd is. Dekking voor dit extra budget wordt gevonden in de reserve zachte landing 3D. Het gaat
dan om 1 miljoen in 2015 en 4 miljoen in 2016 en 3 miljoen in 2017.
K9.5 Uitbreiding opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad en Brood opvang.
Op 11 november 2014 heeft de raad de motie Opvang Vluchtelingen aanvaard waarin is verzocht om de grootte
van de groep ongedocumenteerden in kaart te brengen en te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om
hiervoor de “minimumfaciliteiten” Bed, bad en brood (Bbb) voorziening te realiseren. Nog voor het zomerreces
2015 zal de raad over dit onderwerp een voorstel voor de realisatie van deze voorziening ontvangen. Indien
de raad akkoord gaat met het realiseren van deze voorziening is in 2015 een bedrag van € 37.500 incidenteel
nodig. Vanaf 2016 is een structureel budget van € 315.500 noodzakelijk. Dekking van dit bedrag zal grotendeels
gevonden worden binnen Programma 9, voor een klein deel van deze kosten wordt uitbreiding van budget
gevraagd.

4.9.5 Bijsturing / inzet reserves
Invulling subsidietaakstelling
In het beleidsakkoord van het college van D66, SP, VVD en PvdA is opgenomen om een structurele besparing
op subsidies te realiseren. De voorgenomen besparing bedraagt € 0,5 miljoen in 2016, oplopend tot € 1
miljoen vanaf 1 januari 2017. Op de portefeuille Jeugd, Zorg en Welzijn en de portefeuille Werk en Inkomen
is dit € 568.000 in 2017. Nu wordt structureel € 215.000 ingevuld waarvan € 125.000 in programma 9
Maatschappelijke ondersteuning en € 90.000 in programma 10 Werk en Inkomen. Het restant van € 353.000 zal
worden ingevuld bij de begroting 2016.
K9.5 Uitbreiding opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad en Brood opvang.
Vanaf 2016 is een structureel budget van € 315.500 noodzakelijk. Dekking van dit bedrag zal grotendeels
gevonden worden binnen Programma 9, voor een klein deel van deze kosten wordt uitbreiding van budget
gevraagd.
K9.6 Dekking Stelpost inzet reserve zachte landing 3D voor programma transformatie in het sociaal domein
Dekking voor dit extra budget wordt gevonden in de reserve zachte landing 3D. Het gaat dan om 1 miljoen in
2015 en 4 miljoen in 2016 en 3 miljoen in 2017.
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Werk en inkomen
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Werk en inkomen
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

10
Werk en Middelen
Werk en Inkomen, Wijken en Financiën

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien,
bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een ﬁnancieel vangnet.

4.10.1 Inleiding
De belangrijkste opgave in de jaren 2016 - 2019 is het bijdragen aan de arbeidsinschakeling van mensen
met beperkingen. De inmiddels in wetgeving vastgelegde banenafspraak in het Sociaal Akkoord van april
2013 geeft ons het vertrouwen dat dat gaat lukken. Vanuit Leiden is DZB de subregionale uitvoerder voor
de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Naast uitvoering van de banenafspraak blijft het terugdringen van
uitkeringsafhankelijkheid een belangrijke doelstelling van beleid. Re-integratie-instrumenten worden daarom
(behoudens de zoekperiode van maximaal zeven weken waarin de aanvrager op eigen kracht werk zoekt) zo
snel mogelijk na instroom in de uitkering ingezet. Via de Klant in beeld aanpak is er extra aandacht voor het
zittend bestand, de groep die langer dan een jaar bijstand ontvangt. Doelstelling is dat van deze groep jaarlijks
minstens 7, 5% doorgeleid wordt naar Re-integratie Leiden voor begeleiding naar werk. Als betaald werk niet
mogelijk is, zijn zij op een andere manier actief in de samenleving.
Uitgangspunt is 'werk gaat boven een uitkering en alleen bijstand voor wie er recht op heeft'. Financieel
blijft de doelstelling dat Leiden uitkomt met het door het Rijk beschikbaar gestelde uitkeringenbudget en de
geraamde Leidse bijdrage.

4.10.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
De indeling van het programma wordt niet gewijzigd. Wel worden op verzoek van de Raad twee
effectindicatoren toegevoegd onder prestatie 10C1.3 'Uitvoeren Terugvordering en Verhaal'. In de begroting
wordt een incassoquote opgenomen met een oplopende streefwaarde tot 22% in de periode 2015-2018. Een
tweede indicator betreft het percentage personen met wie nog geen afspraken over aﬂossing zijn gemaakt. De
streefwaarde wordt in de periode 2016-2018 gesteld op 15%.
In het prestatie-overzicht wordt, eveneens op verzoek van de raad, een prestatie-indicator toegevoegd.
Gemeten wordt hoeveel mensen van de groep die langer dan een jaar in de bijstand zit, begeleid worden door
Re-integratie Leiden. De streefwaarde wordt gesteld op 7,5%.
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4.10.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K10.3

Tegenvaller

Uitvoering participatiewet

L

492.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking uitvoering participatiewet

B

-492.000

Autonoom

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen

L

0

Vergoeding voor Uitvoeringskosten
Werk en Inkomen

B

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen,
bijdrage regiogemeenten
Project VSO/PRO-scholen

K10.4

K10.5

K10.6

Autonoom

Autonoom

Leidse kracht powered by Randstad

Eindtotaal

2015

2016

2017

2018

2019

0

337.936

337.936

337.936

0

0

-307.571

-307.571

-307.571

B

0

0

-30.365

-30.365

-30.365

L

150.000

1.550.000

0

0

0

B

-150.000

-1.550.000

0

0

0

L

10.133

0

0

0

0

B

-10.133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K10.4 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen
In de begroting/meerjarenraming is voor de periode 2014 t/m 2016 per saldo € 308.000 incidenteel beschikbaar
gesteld voor hogere uitvoeringskosten vanwege de toegenomen dynamiek. In 2014 is de dynamiek (instroom,
uitstroom, terugvordering, beroep en bezwaar) opnieuw toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. In de
eerste maanden van 2015 is hetzelfde beeld te zien. Onder andere vanwege de nieuwe doelgroepen (ex-WSW,
ex-Wajong, stijgend aantal statushouders) zal dit beeld niet wijzigen, waardoor vanaf 2017 per saldo € 308.000
extra nodig is.
Van het Rijk wordt een zogenaamde gebundelde uitkering (BUIG) ontvangen. Met deze middelen worden de
kosten van de uitkeringen (WWB, Ioaw en Ioaz) en loonkostensubsidies voor de nieuwe doelgroepen gedekt.
Voor de apparaatskosten van Werk en Inkomen wordt geen speciﬁeke uitkering ontvangen. De gemeente
ontvangt wel een algemene uitkering. De hoogte van de algemene uitkering is onder andere gebaseerd op
het aantal bijstandsontvangers. Neemt het aantal bijstandsontvangers toe dan heeft dit een verhogend effect
op de algemene uitkering. Het aantal bijstandsontvangers voor Leiden waarmee meerjarig wordt gerekend
betreft een inschatting van het Rijk. Het Rijk gaat in de mei-circulaire 2015 uit van een meerjarige stijging van
het aantal bijstandsontvangers. Daardoor ontstaat er ﬁnanciële ruimte om de apparaatskosten vanaf 2017 te
dekken
K10.3 Subsidiekorting WSW-oud en krimp aantal WSW’rs, nieuwe gesubsidieerde arbeid en re-integratie
Tot en met jaarschijf 2017 zijn er geen ﬁnanciële tegenvallers voor WSW-oud. Vanaf 2018 zijn de gevolgen van
de subsidiekorting en de krimp nog niet geraamd. Na de lopende ombuigingen van DZB wordt een tekort van
€ 725.000 in 2019 verwacht. Inmiddels heeft DZB een kwart op de beïnvloedbare kosten bezuinigd.
Naast de bestaande re-integratie activiteiten heeft de Participatiewet ook betrekking op nieuw gesubsidieerde
arbeid, te weten nieuw beschut, garantiebanen en DZB-diensten. Leiden heeft ervoor gekozen deze nieuw
gesubsidieerde arbeid mogelijk te maken. Het bestaande budget hiervoor is naar verwachting meerjarig niet
toereikend. Het tekort zal bij ongewijzigd beleid oplopen tot € 950.000 in 2019. Voor jaarschijf 2016 zullen de
met deze activiteiten samenhangende ﬁnanciële tegenvallers worden gedekt vanuit de reserve “zachte landing
Rijksbezuinigingen”. Voor de jaren daarna zal een plan moeten worden opgesteld. Daartoe zal nu eerst een jaar
enige ervaring met de kosten en baten binnen de P-wet worden opgedaan waarna DZB in 2016 een plan zal
opstellen dat zoveel als kan van het tekort moet dekken. Aansluitend kunnen verdere keuzes worden gemaakt.

4.10.4 Nieuw beleid
Na de inwerkingtreding van de Participatiewet en de uitvoering van de afspraken in het beleidsakkoord (in het
bijzonder de aanpassing minimabeleid) staan er op korte termijn geen grote beleidsaanpassingen op stapel.
In de komende jaren ligt de focus op verdere implementatie, uitvoering en evaluatie van de in 2014 genomen
besluiten. Het realiseren van de banenafspraak is daarbij het belangrijkste thema.

70 | Kaders programma's 2016-2019

Een uitzondering is volwasseneneducatie waar ten gevolge van het afbouwen van de gedwongen winkelnering
bij de ROC's ruimte ontstaat om de middelen voor educatie op een andere wijze te besteden. Er wordt een
Regionaal Educatieprogramma opgesteld. Binnen dit programma is er voor de gemeenten ruimte voor
een eigen invulling. In Leiden wordt een verbinding gelegd tussen de implementatie van de taaleis in de
Participatiewet, re-integratie van bijstandsgerechtigden en volwasseneneducatie (taal- en rekenonderwijs).

4.10.5 Bijsturing / inzet reserves
Invulling subsidietaakstelling
In het beleidsakkoord is een structurele besparing op subsidies opgenomen. De voorgenomen besparing
bedraagt € 0,5 miljoen in 2016, oplopend tot € 1 miljoen vanaf 1 januari 2017. Op de portefeuille Jeugd, Zorg
en Welzijn en de portefeuille Werk en Inkomen is dit € 568.000 in 2017. Nu wordt structureel € 215.000 ingevuld
waarvan € 125.000 in programma 9 Maatschappelijke ondersteuning en € 90.000 in programma 10 Werk en
Inkomen op het onderdeel subsidies minimabeleid. In 2016 zal de bijdrage van € 45.000 aan BplusC worden
gestopt. Daarnaast wordt de subsidie van € 45.000 voor het Weekje-Weg stopgezet. Het restant van € 353.000
zal worden ingevuld bij de Kaderbrief 2017-2020.
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4.11 Algemene dekkingsmiddelen
4.11.1 Inleiding
4.11.2 Wijzigingen indeling programmabegroting
Informatievoorziening
In deze Kaderbrief schetsen wij de contouren van het beleid op het gebied van Informatievoorziening
voor de komende jaren. De contouren worden verder uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering in de
Programmabegroting 2016. Dan zullen ook de doelen en de prestaties van de Informatievoorziening opnieuw
tegen het licht worden gehouden. Op dit moment gelden de volgende doelen en prestaties. Daar sluiten we in
de uitwerking in deze paragraaf op aan.
Beleidsterrein

Doel

Prestaties

F Informatievoorziening

F1 De wijze waarop de gemeente Leiden met
Informatievoorziening omgaat is ‘state of
the art’

F1.1 Opstellen van een strategische
meerjarenvisie op informatievoorziening en
ICT
F1.2 Besluit over de instelling van een
programma voor ondersteuning van de
digitalisering van de dienstverlening
F1.3 Professionaliseren van de I-functie in de
organisatie
F1.4 Passende elektronische systemen en
applicaties, optimaal gebruik en goede
service
F1.5 Aansluiting op landelijke voorzieningen
zoals de inrichting van Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), de WOZ
(Waarde onroerende zaken), de NHR
(Nieuw Handelsregister) en de OLO
(Omgevingsvergunning online)
(gerealiseerd)

Uitgangspunten
Informatievoorziening ontwikkelt zich in rap tempo van ‘hulpbron’ via ‘procesondersteuning’ naar
‘procesuitvoerder’. De zich snel opvolgende technologische ontwikkelingen hebben een fundamentele invloed
op onze processen en organisatie.
Het Rijksprogramma DigitaleOverheid 2017 van april 2015 onderstreept de urgentie om vaart te maken met
digitalisering van de gemeentelijke overheid. De ambitie is namelijk om binnen 18 maanden volledige digitale
dienstverlening aan burgers en bedrijven gerealiseerd te hebben.
Pas met een zich continu mee ontwikkelende ‘state of the art’ informatievoorziening kunnen medewerkers
binnen en buiten de organisatie effectief invulling geven aan de zich ontwikkelende participatiemaatschappij
en de hiervoor noodzakelijke gemeentelijke organisatie. Een organisatie die staat voor informatieveiligheid en
die ver over de ICT-grenzen heen hiervan doordrongen is.
Leiden wil inspelen op deze ontwikkelingen. Dat raakt onder andere de dienstverlening aan burgers, de
communicatie met burgers, de digitale wensen en eisen voor de eigen bedrijfsvoering en voor het digitaal
beheren, archiveren en ontsluiten van bestuurlijke besluitvorming.
Om onze doelstellingen te behalen is een veelomvattende aanpak nodig:
■ processturing op basis van real-time informatie;
■ dwarsverbanden aanbrengen tussen clusters en processen,;
■ gebruik kunnen maken van het gehele stelsel van basisadministraties en big data ter preventie en
handhaving en
■ een daarop afgestemd instrumentarium qua huisvesting, HRM, ICT en Business Intelligence (met andere
woorden: een kanteling richting een meer informatiegestuurde organisatie).
De ontwikkeling krijgt gestalte in regionaal verband en is gericht op wederzijdse versterking, vermindering van
kwetsbaarheid en vergroting van slagkracht van de regionale partners. Dat zal bijdragen aan het vertrouwen in

72 | Kaders programma's 2016-2019

de samenwerking binnen de Leidse regio. Einddoel is een situatie waarin bestuurders en de ambtenaren zo veel
mogelijk zelf in hun informatiebehoefte kunnen voorzien, met een centraal georganiseerde i-ondersteuning
voor wanneer dat nodig is.
Concretisering
In 2015 is de informatievoorziening en de digitalisering daarvan topprioriteit in de ontwikkeling van de
bedrijfsvoering. In het kader van de eerste Bestuursrapportage 2015 hebben wij aangegeven hoe we aan
de concretisering van plannen werken, inclusief de ﬁnanciële gevolgen voor 2015. Het vormgeven van een
toekomstbestendige en slagkrachtige informatisering van de Leidse gemeente ten behoeve van haar burgers
en partners vereist de ontwikkeling van een regionale strategische visie voor informatisering. De op te stellen
visie verbindt de vele betrokken aspecten van bedrijfsvoering met technologische mogelijkheden, en dat
op regionale schaal. In 2016 zal de visie informatiebeleid worden geformuleerd en zal een samenhangend
programma voor informatievoorziening starten, waar nodig met de inzet van externe expertise. Van het
programma maken onder andere onderdeel uit:
1. Informatiebeveiliging
In 2014 heeft de Leidse regio de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) van de
Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBD) omarmd. Net zoals Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest
zal Leiden in 2015 extra inspanningen moeten verrichten om te voldoen aan de BIG. Daarvoor wordt een
project gestart. De gemeente Leiden geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke vereisten ten aanzien van
informatiebeveiliging voor burgers en bedrijven.
2. Verbetering applicatiebeheer
Professionalisering van het applicatiebeheer zal in elk geval onderdeel uitmaken van het programma
informatievoorziening. Stap 1 is een inventarisatie van de circa 700 nu beschikbare applicaties inclusief
contractoverzicht, leveranciers en aﬂooptermijnen. Het streven is om dit traject regionaal uit te voeren.
3. Digitale dienstverlening: website, E-burgerzaken en berichtenbox
Leiden zal daarnaast investeren in een effectievere externe website die de digitalisering ondersteunt en het
beheer vergemakkelijkt. In 2015 worden Business Cases opgesteld om in verschillende digitaliseringsscenario’s
de kosten en baten van vernieuwing of vervanging van de website in beeld te brengen. Uitgangspunt
is efﬁciencyverbetering. Door digitalisering kunnen zowel de dienstverlening aan burgers als de interne
werkprocessen efﬁciënter worden uitgevoerd. Een vernieuwde website en effectievere kanaalsturing vormt
daarmee een paraplu voor meer mogelijkheden van digitalisering van (dienstverlening-)processen. Leiden
verkent kanaalsturing met een focus op een verschuiving van persoonlijk contact naar digitaal contact. In dat
kader kan worden aangesloten bij de landelijke berichtenbox voor persoonlijke, beveiligde, digitaal uitgaande
berichten van de overheid aan burgers. Inzet van een berichtenbox kan leiden tot vermindering van de fysieke
uitgaande post en daarmee tot een besparing op afhandelings- en portokosten.
Zaakgericht Werken
Zaakgericht Werken is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de digitalisering van de dienstverlening en
de daaraan door het Rijk gestelde eisen (o.a. recht op eenmalige gegevensverstrekking, 24/7 bereikbaarheid,
archiefwet, inzage- en correctierecht voor burgers). Zaakgericht werken is volop in implementatie, waarbij nu
de structurele bekostiging dient te worden geborgd: Voor het beheer van het zaaksysteem is jaarlijks € 330.000
nodig (€ 150.000 inhuur personeel, € 100.000 uitbestede werkzaamheden, € 80.000 onderhoud software en
licenties). Daarnaast zijn er incidenteel aanvullende kosten, te verdelen in 2 componenten:
■ het technisch- en functioneel inrichten en testen van het zaaksysteem, het koppelen van het zaaksysteem aan
backofﬁce-applicaties en de doorontwikkeling van het zaaksysteem. Kosten: € 108.500 (software)
■ de inzet van een projectorganisatie en extra medewerkers uit de lijn voor de implementatie van Zaakgericht
Werken en de hiermee gepaard gaande veranderopgave, alsmede het trainen van alle gebruikers van het
zaaksysteem. Kosten: € 275.000 (Organisatieontwikkeling)
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4.11.3 Financiële ontwikkelingen
Nr.

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

K11.4

Tegenvaller

Project zaaksgewijs werken

Meevaller

K11.5

K11.6

2015

2016

2017

2018

2019

L

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

Dekking project zaaksgewijs werken,
onttrekking reserve bedrijfsvoering

B

-330.000

-330.000

0

0

0

Bijsturing/
inzet
reserves

project zaaksgewijs werken, taakstelling
samenwerking digitalisering Leidse
regio

L

-330.000

-330.000

-330.000

Autonoom

Incidenteel voordeel dividenduitkering
Alliander

B

-900.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

Tegenvaller

Incidenteel nadeel dividenuitkering BNG

B

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Tegenvaller

Frictiekosten archiefruimten

L

150.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Frictiekosten archiefruimten,
opschoning archieven

L

262.000

460.960

144.000

144.000

144.000

K11.8

Autonoom

Tegenvallende ozb - opbrengsten 2015

B

960.000

0

K11.9

Tegenvaller

Overheveling reserve nuon naar externe
plankosten

L

47.772

0

0

0

0

Meevaller

Overheveling reserve nuon naar externe
plankosten

B

-47.772

Autonoom

Individueel keuze budget, reservering
vakantiegeld per 31-12-2016

L

0

2.400.000

0

0

0

nieuw beleid

Project stage nieuwe stijl, combineren
met traineeship

L

65.000

65.000

65.000

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L

0

56.000

56.000

56.000

56.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

Tegenvaller

Stijging energieverbruik ambtelijke
huisvesting

L

300.000

300.000

Onderhoud faciliteiten ICT ruimten,
noodstroom en koeling

L

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Digitalisering gemeentelijke
dienstverlening

L

400.000

B

-400.000
-200.000

-1.150.000

-1.150.000

-650.000

-650.000

K11.11

K11.12

K11.13

nieuw beleid

K11.14

Meevaller

Financieringsresultaat

B

K11.15

Meevaller

Onderuitputting kapitaallasten door
vertraging in uitvoering geplande
investeringen

B

-2.384.000

-488.000

-1.600.000

-1.741.000

K11.16

Autonoom

Uitkomst tweede tranche groot
onderhoud gemeentefonds.

B

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Lagere algemene uitkering door
niet meetellen van onzelfstandige
woonruimten in de verdeling door
aanpassing BAG. Compensatie volgt in
2016

B

2.500.000

Uitkomst o.b.v. september en
decembercirculaire, bijstelling
uitkeringsbasis en accres

B

0

-784.000

-1.696.000

-982.000

-1.569.000

Oplopende korting op het
gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B
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500.000

Nr.

2015

2016

2017

2018

2019

B

0

1.193.000

961.000

1.073.000

-389.000

Uitkomst meicirculaire 2015, accres
"samen trap op/af"

B

3.500.000

0

1.600.000

1.500.000

600.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Taakstelling oplopende korting op
het gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

-500.000

-500.000

K11.17

Autonoom

Daling suppleteuitkering OZB woningen
gebruikers

B

K11.18

Tegenvaller

Taakstelling sociaal maatschappelijke
structuurvisie

L

125.990

125.990

125.990

125.990

125.990

Meevaller

Taakstelling sociaal maatschappelijke
structuurvisie

L

0

-125.990

-125.990

-125.990

-125.990

Tegenvaller

Kwalitatieve versterking afdeling
inkoop SP71

L

450.000

450.000

450.000

450.000

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking kwalitatieve versterking
afdeling inkoop SP71 binnen de
inkoopbudgetten

L

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

Tegenvaller

Continuering ICT afspraken met SP71

L

228.000

228.000

0

0

0

Bijsturing/
inzet
reserves

Continuering ICT afspraken met SP71,
dekking bedrijfsvoeringsreserve

B

-228.000

-228.000

0

0

0

K11.21

Autonoom

Ontwikkeling van de kapitaallasten voor
2015

L

-1.854.197

K11.22

Tegenvaller

Afboeking restant taakstelling
gemeenschappelijke regelingen

L

366.372

367.998

370.373

370.373

Meevaller

Afboeking restant taakstelling
gemeenschappelijke regelingen

L

-90.418

K11.23

Bijsturing/
inzet
reserves

Korting op indexering subsidies van 1%,
nader in te vullen per portefeulille

L

-350.000

-700.000

K11.24

Bijsturing/
inzet
reserves

Continueren korting indexering
materiele budgetten met 1%

L

-650.000

-1.300.000

K11.25

Onttrekking
Versterking concernreserve
aan reserve
door onttrekking aan reserve
bereikbaarheidsprojecten
bereikbaarheidsprojecten. De
investeringen in bereikbaarheid
worden geactiveerd en over 40 jaar
afgeschreven. Kapitaallasten worden
vanaf 2018 geraamd

K11.19

K11.20

Eindtotaal

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Onderwerp

L/B

Hoeveelheidsverschillen, m.n.
in woningen, inwoners en
bijstandsclienten

B

575.000

-4.660.803

-3.983.000

-2.114.000

-3.966.197

532.990

-2.516.086

-1.220.002

-4.455.824

-3.569.627

K11.6 Frictiekosten archiefruimten, opschoning archieven.
In de organisatie is de afgelopen jaren ruim 5 strekkende kilometer papieren archief opgebouwd dat moet
worden bewerkt, geselecteerd en vernietigd daar waar mogelijk. Deze werkzaamheden zouden normaal
gesproken over een lange periode verspreid uitgevoerd kunnen worden. Er is echter om drie redenen urgentie
om het nu op te pakken: 1. De staat van de panden waar de archieven zijn gehuisvest en dan met name de
archiefruimten zelf, 2. De uitgangspunten rondom ambtelijke huisvesting in 2020. In de nieuwe huisvesting is
het uitgangspunt om zo min mogelijk archiefruimte in te richten voor de opslag van papier, 3. de provincie zal,
op basis van de nu lopende archieﬁnspectie, als er geen verbeterplan komt, de staat van de archiefruimten en
het ontbreken van een e-depot opvatten als taakverwaarlozing en op termijn zelf maatregelen nemen.
Er zijn derhalve extra middelen nodig voor het versneld bewerken van de papieren archieven en het opslaan
van permanent te bewaren digitale archieven. De extra middelen worden ingezet voor: 1. Extra personele
kosten voor het selecteren, inventariseren, vernietigen en kosten voor elders opslaan bestaand papieren archief
(rekening houdend met de geldende wetgeving). 2. Een e-depot voor de digitale opslag van permanent te
bewaren stukken.
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K11.11 Individueel keuze budget,
In het cao-akkoord hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de invoering van een
individueel keuzebudget (IKB) met ingang van 1 januari 2017. Het LOGA heeft op 2 februari 2015 een brief
gestuurd over de implementatie van het IKB.
De medewerker kan het IKB-budget maandelijks inzetten voor door hem gekozen doelen. Dat betekent dat
de opgebouwde vakantierechten over de maanden juni tot en met december in hetzelfde begrotingsjaar tot
uitbetaling (kunnen) komen. Op grond van BBV-voorschriften wordt er bij de jaarafsluiting geen rekening
gehouden met de opgebouwde vakantierechten over de laatste 7 maanden van dat boekjaar.
De invoering van het IKB brengt wijziging in deze situatie. De commissie BBV heeft in haar vraag en antwoord
rubriek inmiddels uitsluitsel gegeven over het moment waarop de gemeenten de budgettaire effecten in de
rekening van baten en lasten moeten nemen. Naar het oordeel van de commissie moet de extra last van 7
maanden vakantiegeld in 2016 worden verantwoord. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 2,4 miljoen voor
de Leidse organisatie en het ambtelijk personeel van DZB dat niet binnen de bedrijfsvoerings-budgetten is te
dekken.
K11.12 Energielasten en facilitaire lasten
De werkelijke uitgaven op de energiekosten zijn voor 2015 en verder, structureel hoger dan begroot.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 300.000.
Reparatie en periodiek onderhoud van de ict gerelateerde installaties en servers bedraagt € 50.000. (zoals
aggregaten, koelingen e.d.) Na overleg met SP71 komen deze kosten ten laste van de gemeente Leiden.
K11.14 Financiering
Op de gemeentelijke ﬁnanciering ontstaat een meerjarig voordeel. Dit voordeel komt hoofdzakelijk voort uit
de lage rentestand welke, waarbij ook voor toekomstige leningen is gerekend met een relatief lage rente.
Daarnaast is in de laatste twee jaar minder ﬁnanciering aangetrokken dan verwacht met eveneens een positief
effect op de rentelasten.
K11.15 Onderuitputting kapitaallasten.
Onderuitputting op kapitaallasten van lopende en nog uit te voeren investeringen door latere uitvoering dan
gepland.
K11.19 Kwalitatieve versterking inkoop.
In opdracht van de deelnemende gemeenten investeert Servicepunt71 in contractmanagement, contractbeheer
en contractregistratie. Daarvoor breidt Servicepunt71 zijn formatie bij de service-eenheid Inkoop onder andere
uit met 4 fte. Door deze uitbreiding wordt de bijdrage van Leiden aan Servicepunt71 met € 450.000 verhoogd.
Met deze investering verwacht Servicepunt71 en zijn klanten inkoopvoordelen te kunnen behalen. De dekking
voor deze extra kosten leidt voorlopig tot een centraal gepositioneerde inkooptaakstelling, die in een later
stadium gericht zal worden ingevuld.
K11.22 Taakstelling op gemeenschappelijke regelingen.
De ingeboekte taakstellingen op gemeenschappelijke zijn van € 1,1 miljoen zijn grotendeels gerealiseerd.
Er resteert een saldo op deze stelpost van € 370.373 die niet meer ingevuld kan worden binnen het huidige
regionale kader voor gemeenschappelijke regelingen.
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4.11.4 Nieuw beleid
K11.11 Continuering Matchpunt71
Het matchpunt binnen Servicepunt71 draagt zorg voor werving & selectie,voor zowel interne en externe inhuur,
het begeleiden van bovenformatieve medewerkers, stimuleren van mobiliteit en verzorgen van opleidingen. De
jaarlijkse structurele kosten aan SP71 bedragen € 56.000. Het budget Personeel & Organisatiebeleid is hiervoor
niet voldoende. De afgelopen jaren zijn de kosten betaald uit een incidenteel budget Strategisch HRM beleid
ivm de opzet van dit onderdeel. Dit budget is uitgeput vanaf 2016.
K11.11 Stage nieuwe stijl
Het regionale project Stage Nieuwe Stijl (in het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland) is
tot nu geﬁnancierd uit ESF subsidie.
De subsidie stopt per 1 januari 2016. Vanwege het succes, 78 procent van de jongeren vindt na de stage een
baan, willen we dit project structureel onderdeel maken van de aanpak van de jeugdwerkloosheid via project
JA. De kosten voor Leiden voor uitvoering en ondersteuning voor dit project zijn € 65.000.
Het project geeft ook een belangrijke impuls aan de verjonging binnen de gemeentelijke organisatie.
In 2014 zijn er 27 trainees geplaatst bij de gemeente Leiden, waarvan 20 jongeren zijn doorgestroomd naar een
baan binnen de gemeente of het servicepunt.
Ook de komende jaren wordt het project stage nieuwe stijl ingezet om verdere verjonging van de
gemeentelijke organisatie te realiseren en wordt afgezien van het vormgeven van een apart traineeprogramma
zoals gevraagd in de motie Traineeprogramma Gemeente Leiden (RV 14.0059, M140059/1).
Daarnaast willen we gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren
biedt. Het komende half jaar wordt gebruikt om een zogenaamde generatiepactregeling voor ouderen in
combinatie met andere loopbaanarrangementen te ontwikkelen. Dit is om versneld ruimte te kunnen creëren
voor instroom van jongeren.

4.11.5 Bijsturing / inzet reserves
K11.16 Taakstelling oplopende korting bestuurlijke opschaling.
De oplopende korting op het gemeentefonds voor bestuurlijke opschaling willen wij vanaf 2019 dekken door
verdere samenwerking in regionaal verband. Aangezien de korting na 2019 nog met € 6 miljoen oploopt gaan
wij met regiogemeenten in gesprek hoe we deze opgelegde korting van het Rijk gezamenlijk kunnen invullen.
Elke gemeente in Nederland wordt met deze korting geconfronteerd. De korting op het gemeentefonds
bedraagt € 975 miljoen. Hier van moet na 2019 nog € 600 miljoen ingevuld worden door gemeenten.
K11.11 Continuering Matchpunt71
Dekking vindt plaats binnen de budgetten van de bedrijfsvoering en het ﬂankerend beleid van de reorganisatie.
K11.19 Dekking verbetering Inkoop.
De dekking voor deze extra kosten van € 450.000 leidt tot een centraal gepositioneerde inkooptaakstelling.
K11.23 Korting op indexering subsidies en overige materiële inkopen.
In 2018 en 2019 worden subsidies en overige budgetten voor inkopen niet geïndexeerd. Dit mede ter dekking
van de neergang van de algemene uitkering uit het gemeentfonds.
K11.25 Activeren investeringen in bereikbaarheid, onttrekking aan reserve bereikbaarheid, storting in de
concernreserve.
De concernreserve wordt versterkt door een onttrekking aan reserve bereikbaarheidsprojecten van € 14,7
miljoen. De investeringen in bereikbaarheid worden geactiveerd en over 40 jaar afgeschreven. Kapitaallasten
worden vanaf 2018 geraamd.
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Hoofdstuk 5
5 Uitgangspunten meerjarenbegroting
2016-2019
5.1 Loon-, prijs- en belastingontwikkeling
5.1.1 Onroerendezaakbelasting, rioolhefﬁng en afvalstoffenhefﬁng
Op dit moment is er geen aanleiding de opbrengst van deze belasting en hefﬁngen verder aan te
passen voor areaalontwikkelingen. Bij het opstellen van de begroting 2016 zullen de op dat moment
aanwezige meest recente gegevens worden verwerkt. In 2015 valt de opbrengst voor de OZB lager uit dan
begroot. Wij analyseren op dit moment samen met de BSGR in welke mate dit veroorzaakt wordt door de
waardeontwikkeling en in welke mate door de areaalontwikkeling. Een afwijkende ontwikkeling van de
waarde zullen wij in 2016 corrigeren in het tarief.
5.1.2 Loon en prijscompensatie 2016
Het indexpercentage voor de begroting 2016 wordt afgeleid van het Centraal Economisch Plan van het
Centraal Planbureau dat in april 2015 is verschenen. Op dit plan is de algemene uitkering gebaseerd die in de
meicirculaire aan de gemeenten wordt meegedeeld. Vervolgens bepalen wij de loon- en prijsmutatie voor 2016.
De index voor goederen en diensten voor 2016 komt voorlopig uit op 0,8%. De taakstelling zal hiermee
verrekend worden.
De verwachte loonkostenmutatie bedraagt volgens het CPB 2%. Bij de samenstelling van de begroting 2016
zullen wij het exacte percentage berekenen.
5.1.3 Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Om de uitgangspunten in de regio te harmoniseren is er een bestuurlijke werkgroep ﬁnanciële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen in het leven geroepen. Alphen aan den Rijn is voorzitter sinds 2014. Andere
deelnemers zijn Leiden, Gouda, Nieuwkoop, Zuidplas en Noordwijk. De afspraken die in deze werkgroep
gemaakt zijn gelden voorlopig t/m 2016. De index voor 2016 bedraagt 0,59% (0,75% inﬂatie minus 0,16%
taakstelling).
De huidige afspraken zullen in 2015 geëvalueerd worden om vervolgens voor 2017 nieuwe afspraken over de
bepaling van het kader te maken.
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5.2 Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds
2015-2019
In de Programmabegroting 2015 - 2018 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd gebaseerd op de
meicirculaire 2014. Bij de actualisatie van de algemene uitkering (RV 15.0021) zijn alle taakmutaties uit de
september- en decembercirculaire verwerkt in de Meerjarenraming 2015 - 2018.
De ontwikkeling van het accres (de groei van het gemeentefonds op basis van de "Samen de trap op en af"
afspraak met het Rijk), en de uitkeringsfactor is nog niet verwerkt in de Meerjarenraming 2015 - 2018. Wij
hebben u hierover geinformeerd met de raadsbrief van 7 oktober 2014.
In de brief van 7 oktober hebben wij aangegeven dat de algemene uitkering zich ten opzichte van de
meicirculaire positief ontwikkelt. Deze postieve ontwikkeling wordt in de meicirculaire 2015 teniet gedaan door
uitkomst van de tweede tranche groot onderhoud gemeentefonds, nadeel € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2016.
De uitkomst van de meicirculaire 2015 is in een afzonderlijke regel weergegeven. Het gemeentefonds
ontwikkelt zich negatiever dan in september 2014 werd verwacht. De neerwaartste bijstelling van het accres is
vooral voor 2015 fors negatief. Dit wordt veroorzaakt door onderuitputting op de rijksbegroting. Een deel van
de uitgaven schuit het kabinet door naar 2016. Echter vanaf 2017 daalt de uitkering verder.
De meest recent bekende ontwikkeling van het aantal inwoners, woningen en bijstandsclienten is verwerkt.
Samengevat ziet de netto ontwikkeling van de algemene uitkering er als volgt uit:
Onderwerp
-/- = Voordeel

2015

Uitkomst tweede tranche groot onderhoud gemeentefonds.
Lagere algemene uitkering door niet meetellen van onzelfstandige
woonruimten in de verdeling door aanpassing BAG. Compensatie volgt in
2016

2016

2017

2018

2019

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

Oplopende korting op het gemeentefonds voor bestuurlijke opschaling
Uitkomst o.b.v. september en decembercirculaire, bijstelling uitkeringsbasis
en accres

500.000
0

Uitkomst meicirculaire accres gemeentefonds (samen trap op en af)

3.500.000

Hoeveelheidsverschillen in woningen, inwoners en bijstandsclienten

0

-784.000

1.193.000

-1.696.000

-982.000

-1.569.000

1.600.000

1.500.000

600.000

961.000

1.073.000

-389.000

Daling suppleteuitkering OZB woningen gebruikers
Totaal

80 | Uitgangspunten meerjarenbegroting 2016-2019

575.000
6.000.000

1.409.000

1.865.000

2.591.000

717.000

N

N

N

N

N

5.3 Ontwikkeling kapitaallasten 2016-2019
Het totaal van de kapitaallasten in het meerjarenbeeld 2016 - 2019 laat ten opzichte van het huidige
meerjarenbeeld (2015 - 2018) de volgende ontwikkeling zien (een negatief bedrag is een nadeel):
Meerjarenbeeld kapitaallasten

2016

2017

2018

2019

2015 - 2018

46.332

51.694

55.901

56.703

2016 - 2019

42.617

49.823

53.270

58.317

3.715

1.871

2.631

-1.614

V

V

V

N

verschil:

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld kapitaallasten die worden verrekend
met reserves (erfpachtreserve) of speciﬁeke reserves ter dekking van kapitaallasten van de betreffende
investering. Ook wordt de stelpost kapitaallasten gecorrigeerd.
In het bijzonder is gekeken naar mogelijke voordelen op kapitaallasten van afgesloten investeringen bij de
jaarrekening die worden verrekend met de taakstelling op kapitaallasten uit de begroting 2015 van € 100.000 in
2016 tot € 250.000 structureel vanaf 2018. Dit levert een bijdrage van ca. € 73.000 structureel op.
De correcties geven het volgende beeld:
Meerjarenbeeld kapitaallasten
totaal correcties:

2016

2017

2018

2019

-1.331

-1.383

-1.031

3.355

N

N

N

V

Ten opzichte van het meerjarenbeeld 2015 - 2018 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de
kapitaallasten te zien:
Meerjarenbeeld kapitaallasten

2016

2017

2018

2019

totaal budgettair:

2.384

488

1.600

1.741

V

V

V

V

2016

2017

2018

2019

42

42

13

81

Veiligheid

0

0

0

0

Economie & Toerisme

0

0

0

0

Bereikbaarheid

676

334

71

-2.137

Omgevingskwaliteit

616

-28

-198

-540

-179

-176

-131

-65

Jeugd en Onderwijs

687

451

330

130

Sport, Cultuur & recreatie

207

19

608

284

Welzijn en Zorg

-29

-29

-29

-28

2

2

2

2

362

-127

934

4.014

2.384

488

1.600

1.741

V

V

V

V

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:
Meerjarenbeeld kapitaallasten
Bestuur & Dienstverlening

Stedelijke Ontwikkeling

Werk en Inkomen
Algemene Dekkingsmiddelen I + II

Totaal:
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Op basis van deze meest recente doorrekening is in de jaren 2016 t/m 2019 sprake van budgettaire voordelen.
Dat is in lijn met de ontwikkeling van de kapitaallasten in eerdere perspectiefnota’s/kaderbrieven. Dit ontstaat
vooral door vertragingen in investeringen waardoor kapitaallasten in de tijd later ontstaan.
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Hoofdstuk 6
6 Bijlagen
6.1 Totaaloverzicht autonoom
P
5

Nr.

Onderwerp

L/B

2015

2016

2017

2018

2019

K5.2

Daling Papierprijs, lagere inkomsten

L

65.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Stijging kosten voor verwerking
restafval door invoering
Afvalstoffenbelasting

L

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

455.000

474.000

474.000

474.000

474.000

0

75.000

75.000

75.000

0

75.000

75.000

75.000

Totaal 5
8

K8.11

Structurele ﬁnanciering lokale omroep
volgens norm gemeentefonds

L

Totaal 8
10

K10.4

K10.5

K10.6

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen

L

0

0

337.936

337.936

337.936

Vergoeding voor Uitvoeringskosten
Werk en Inkomen

B

0

0

-307.571

-307.571

-307.571

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen,
bijdrage regiogemeenten

B

0

0

-30.365

-30.365

-30.365

Project VSO/PRO-scholen

L

150.000

1.550.000

0

0

0

B

-150.000

-1.550.000

0

0

0

L

10.133

0

0

0

0

B

-10.133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

Leidse kracht powered by Randstad

Totaal 10
11

K11.5

Incidenteel voordeel dividenduitkering
Alliander

B

-900.000

-300.000

K11.8

Tegenvallende ozb - opbrengsten 2015

B

960.000

0

K11.11

Individueel keuze budget, reservering
vakantiegeld per 31-12-2016

L

0

2.400.000

0

0

0

K11.16

Uitkomst tweede tranche groot
onderhoud gemeentefonds.

B

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Lagere algemene uitkering door
niet meetellen van onzelfstandige
woonruimten in de verdeling door
aanpassing BAG. Compensatie volgt in
2016

B

2.500.000

Uitkomst o.b.v. september en
decembercirculaire, bijstelling
uitkeringsbasis en accres

B

0

-784.000

-1.696.000

-982.000

-1.569.000

Oplopende korting op het
gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

Hoeveelheidsverschillen, m.n.
in woningen, inwoners en
bijstandsclienten

B

0

1.193.000

961.000

1.073.000

-389.000

Uitkomst meicirculaire 2015, accres
"samen trap op/af"

B

3.500.000

0

1.600.000

1.500.000

600.000

Daling suppleteuitkering OZB woningen
gebruikers

B

K11.17

500.000

575.000
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

K11.21

Ontwikkeling van de kapitaallasten voor
2015

L

2015

2016

2017

2018

2019

-1.854.197

Totaal 11

4.205.803

3.509.000

1.565.000

2.291.000

417.000

Eindtotaal

4.660.803

3.983.000

2.114.000

2.840.000

966.000
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6.2 Totaaloverzicht mee- en tegenvallers
P
1

Nr.

Onderwerp

L/B

K1.2

Niet realiseren taakstelling leges
dienstverlening

K1.3

Aansluitverschil begroting Holland
Rijnland en gemeentelijke begroting

2015

2016

2017

2018

2019

L

180.000

0

0

0

L

50.000
230.000

0

0

0

Totaal 1
2

K2.1

Inlopen achterstallig onderhoud
bluswatervoorzieningen

L

254.000

254.000

Hogere deelnemers bijdrage VRHM

L

222.000

222.000

222.000

222.000

476.000

476.000

222.000

222.000

362.000

362.000

362.000

362.000

378.000

400.000

218.000

Totaal 2
4

K4.4

Aanpassing storting reserve parkeren
aan resultaat parkeerexploitatie

L

K4.6

Verlenging subsidie stadsparkeerplan
i.v.m. verwachte datum ingebruikname
parkeergarages

L

Totaal 4
5

K5.2

Regulier onderhoud fonteinen, budget
ontbrak.

L

Totaal 5
6

K6.4

Uitbreiding formatie voor actualisatiie
bestemmingsplannen

L

Totaal 6
7

362.000

362.000

740.000

762.000

580.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

250.000

0

190.000

190.000

0

0

K7.2

Continuering inzet jeugd & gezinsteams

L

K7.3

Continuering Jongerenwerk,
wegvallende rijksmiddelen.

L

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

K7.4

Continuering Combinatiefuncties
onderwijs&sport

L

-161.500

150.080

150.080

150.080

18.955

-116.500

390.080

390.080

200.080

68.955

Totaal 7
8

362.000

K8.3

Daling Inkomsten zwembaden

B

140.000

70.000

205.000

205.000

205.000

K8.9

Vervaningng clubhuis Biento na brand

L

113.000

12.430

12.114

11.798

11.480

-12.430

-12.114

-11.798

-11.480

100.000

175.000

100.000

100.000

100.000

353.000

245.000

305.000

305.000

305.000

B
K8.12

Gemeentelijke kosten (stedelijk beheer)
voor ondersteuning Evenementen,
Leiden Marathon en 3-10

L

Totaal 8
9

K9.2

Nadeel op bijdrage aan de GR RDOG

L

308.158

272.277

335.275

335.275

335.275

K9.3

Aanpassing Middelen vrouwenopvang
aan normering gemeentefonds

L

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

508.158

472.277

535.275

535.275

535.275

Totaal 9
10

K10.3

Uitvoering participatiewet

L

492.000

Totaal 10

492.000
11

K11.4

Project zaaksgewijs werken

L

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

Dekking project zaaksgewijs werken,
onttrekking reserve bedrijfsvoering

B

-330.000

-330.000

0

0

0

K11.5

Incidenteel nadeel dividenuitkering BNG

B

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

K11.6

Frictiekosten archiefruimten

L

150.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Frictiekosten archiefruimten,
opschoning archieven

L

262.000

460.960

144.000

144.000

144.000

Overheveling reserve nuon naar externe
plankosten

L

47.772

0

0

0

0

K11.9
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

2015

2016

2017

2018

2019

B

-47.772

Stijging energieverbruik ambtelijke
huisvesting

L

300.000

300.000

Onderhoud faciliteiten ICT ruimten,
noodstroom en koeling

L

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

K11.14

Financieringsresultaat

B

-200.000

-1.150.000

-1.150.000

-650.000

-650.000

K11.15

Onderuitputting kapitaallasten door
vertraging in uitvoering geplande
investeringen

B

-2.384.000

-488.000

-1.600.000

-1.741.000

K11.18

Taakstelling sociaal maatschappelijke
structuurvisie

L

0

0

0

0

K11.19

Kwalitatieve versterking afdeling
inkoop SP71

L

450.000

450.000

450.000

450.000

K11.20

Continuering ICT afspraken met SP71

L

228.000

0

0

0

K11.22

Afboeking restant taakstelling
gemeenschappelijke regelingen

L

275.954

367.998

370.373

370.373

K11.12

125.990

228.000

Totaal 11

1.215.990

-1.429.086

43.998

-565.627

-706.627

Eindtotaal

2.612.648

1.528.271

2.780.353

1.748.728

1.044.603
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6.3 Totaaloverzicht nieuw beleid
P

Nr.

Onderwerp

L/B

2015

2016

2017

2018

2019

1

k1.1

Extra budget rekenkamer

L

pm

pm

pm

pm

pm

3

K3.1

Deelname Proof on concepts fonds

L

500.000

Rentelasten deelname Proof on
concepts fonds

L

17.500

17.500

17.500

17.500

K3.2

Rentelasten uitbreiding deelname
participatiefonds van Innovation
Quarter

L

35.000

35.000

35.000

35.000

K3.3

Verdeling budget LBSP

L

417.000

417.000

417.000

417.000

969.500

469.500

469.500

469.500

Totaal 1

Totaal 3
5

K5.3

K5.4

K5.5

Intensivering handhaving ﬁetsparkeren

L

62.500

125.000

62.500

Fietswrakkenacties

L

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Morslint, verbinding groengebieden in
de Mors

L

950.000

Dekking Morslint uit reserve stedelijke
ontwikkeling

B

-475.000

Extra kwaliteitsimpuls opknappen
straten Noorderkwartier cf handboek
openbare ruimte

L

Totaal 5
6

K6.1

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied

L

K6.2

Exploitatie en handhaving ﬁetsparkeren
Stationsgebied, tegemoetkoming NS,
eenmalig 3 miljoen

B

Totaal 6

1.092.500

630.000

92.500

30.000

30.000

0

292.352

298.200

423.165

359.190

-100.000

-174.000

323.165

185.190

600.000

591.250

0
7

K7.1

K7.4

8

298.200

L

Onderwijshuisvesting, Morskring

L

48.000

47.300

46.600

Onderwijshuisvesting, uitbreiding
stedelijk gymnasium

L

180.000

177.375

174.750

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

L

200.000

0

0

0

0

200.000

0

228.000

824.675

812.600

20.000

20.000

20.000

K8.4

Subsidie Leiden Marathon tbv
doorontwikkeling.

L

K8.5

Zwembad De Vliet, kapitaallasten
aanvullend krediet

L

K8.7

Continuering bijdrage Nacht van Kunst
en Kennis voor 3 jaar.

L

20.000

20.000

K8.8

Historisch stadsbeeld, verlenging
subsidieregeling

L

200.000

300.000

K8.13

Behoud sgrafﬁto

L

75.000

Totaal 8
9

292.352

Onderwijshuisvesting, vmbo onderwijs

Totaal 7

Totaal 9

1.000.000

294.833
20.000

315.000

340.000

40.000

294.833

K9.5

Uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

37.500

315.500

315.500

315.500

315.500

K9.6

Stelpost inzet reserve zachte landing 3D
voor programma transformatie in het
sociaal domein

L

1.000.000

4.000.000

3.000.000

0

0

1.037.500

4.315.500

3.315.500

315.500

315.500
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P
11

Nr.

Onderwerp

L/B

K11.11

Project stage nieuwe stijl, combineren
met traineeship

L

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L

0

Digitalisering gemeentelijke
dienstverlening

L

400.000

B

-400.000

K11.13

Totaal 11
Eindtotaal
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2015

2016

2017

2018

2019

65.000

65.000

65.000

56.000

56.000

56.000

56.000

0

121.000

121.000

121.000

56.000

2.645.000

6.668.352

4.564.700

2.083.840

2.163.623

6.4 Totaaloverzicht bijsturing / inzet reserves
P
2

Nr.

Onderwerp

L/B

K2.1

Bijsturing Deelnemers bijdrage VRHM
naar niveau Gemeentefonds

L

2015

2016

2017

2018

2019

-900.000

-900.000

-900.000

-900.000

-17.500

-17.500

-17.500

Totaal 2
3

K3.1

Dekking strucrturele rentelasten
deelname Proof on concepts fonds
binnen programma economie en
kennisstad.

L

-17.500

Dekking deelname Proof on concepts
fonds binnen programma economie en
kennisstad.

B

-500.000

K3.2

Dekking rentelasten uitbreiding
deelname participatiefonds van
Innovation Quarter binnen programma
economie en kennisstad.

L

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

K3.3

Dekking budget LBSP

L

-417.000

-417.000

-417.000

-417.000

-969.500

-469.500

-469.500

-469.500

-378.000

-400.000

-218.000

672.000

918.000

-378.000

272.000

700.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Totaal 3
4

K4.6

Dekking verlenging subsidie
stadsparkeerplan, onttrekking uit
reserve parkeren

B

K4.7

Activeren investeringen programma
bereikbaarheid i.p.v. dekken uit de
reserve bereikbaarheidsprojecten. Deze
reserve wordt ingezet voor versterking
van de concernreserve

L

Totaal 4
5

K5.3

Dekking Fietswrakkenacties uit
programma binnenstad

B

K5.4

Dekking Morslint, bijdrage van derden.

B

-237.500

Dekking Morslint uit regulier budget

B

-237.500

Dekking Extra kwaliteitsimpuls
opknappen straten Noorderkwartier
cf handboek t.l.v. reserves en regulier
budget

B

K5.5

Totaal 5

-30.000

-1.000.000

-1.030.000
7

K7.1

Dekking kapitaallasten uit budget
eenmalige voorzieningen OHV

L

Bijsturing in programma
onderwijshuisvesting

L

Vervallen investering Speciﬁek
locatiegebonden kosten

L

K7.2

Dekking continuering inzet jeugd &
gezinsteams t.l.v. reserve

B

K7.3

Dekking Jongerenwerk binnen
programma 9, kwestbare groepen

L

K7.4

Dekking continuering
Combinatiefuncties onderwijs&sport

B

Totaal 7
8

-30.000

-505.000

-600.023

-592.074

-190.985

-188.189

-184.615

-37.015

-36.463

-35.911

-190.000

-190.000

0

0

-45.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-38.500

-150.080

-150.080

-150.080

-18.955

-83.500

-390.080

-618.080

-1.024.755

-881.555

-205.000

-205.000

K8.3

Nadere taakstelling exploitatie
zwembaden, incl. tariefstelling

L

-205.000

K8.7

Beeindiging bijdrage aan Vrijheidslezing

L

-60.000

K8.8

Dekking Historisch stadsbeeld,
verlenging subsidieregeling t.l.v. res.
Stedelijke ontwikkeling

B

-200.000

K8.9

Vervaningng clubhuis Biento na brand

L

-113.000

-300.000
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

K8.13

behoud sgrafﬁto tlv onvoorzien

L

Totaal 8

2015

2016

2017

2018

2019

-300.000

-265.000

-205.000

-205.000

-240.500

-240.500

-240.500

-240.500

-1.000.000

-4.000.000

-3.000.000

0

0

-1.000.000

-4.240.500

-3.240.500

-240.500

-240.500

-330.000

-330.000

-330.000

-56.000

-56.000

-56.000

-500.000

-500.000

-75.000
-388.000

9

K9.5

Taakstelling/dekking in programma
9 voor uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, Bad
en Brood opvang.

L

K9.6

Dekking Stelpost inzet reserve
zachte landing 3D voor programma
transformatie in het sociaal domein

B

Totaal 9
10

K10.3

Dekking uitvoering participatiewet

B

-492.000

Totaal 10

-492.000
11

Totaal 11
Eindtotaal
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K11.4

project zaaksgewijs werken, taakstelling
samenwerking digitalisering Leidse
regio

L

K11.11

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en opleidingen)

L

K11.16

Taakstelling oplopende korting op
het gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

K11.19

Dekking kwalitatieve versterking
afdeling inkoop SP71 binnen de
inkoopbudgetten

L

K11.20

Continuering ICT afspraken met SP71,
dekking bedrijfsvoeringsreserve

B

K11.23

Korting op indexering subsidies van 1%,
nader in te vullen per portefeulille

K11.24

Continueren korting indexering
materiele budgetten met 1%

0

-56.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-228.000

0

0

0

L

-350.000

-700.000

L

-650.000

-1.300.000

-228.000

-228.000

-734.000

-836.000

-2.336.000

-3.336.000

-2.729.500

-7.631.080

-5.837.080

-4.933.755

-5.332.555

6.5 Totaaloverzicht per programma (incl.
Bestuursrapportage 2015)
P

Nr.

0

Onderwerp

k0.00 Saldo MJB 2015 -2018

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

B

Saldo MJB
2015 -2018

2015

2016

2017

2018

-1.215.952

Totaal 0
1

-1.215.952
k1.1

Extra budget rekenkamer

L

nieuw beleid

pm

pm

pm

pm

K1.2

Niet realiseren taakstelling leges
dienstverlening

L

Tegenvaller

180.000

0

0

0

K1.3

Aansluitverschil begroting Holland
Rijnland en gemeentelijke
begroting

L

Tegenvaller

50.000

0

0

0

-900.000

-900.000

Totaal 1
2

pm

0
K2.1

K3.1

K3.2

K3.3

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Inlopen achterstallig onderhoud
bluswatervoorzieningen

L

Tegenvaller

254.000

254.000

Hogere deelnemers bijdrage VRHM

L

Tegenvaller

222.000

222.000

222.000

222.000

476.000

476.000

-678.000

-678.000

Deelname Proof on concepts fonds

L

nieuw beleid

500.000

Rentelasten deelname Proof on
concepts fonds

L

nieuw beleid

17.500

17.500

17.500

17.500

Dekking strucrturele rentelasten
deelname Proof on concepts fonds
binnen programma economie en
kennisstad.

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

Dekking deelname Proof on
concepts fonds binnen programma
economie en kennisstad.

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-500.000

Rentelasten uitbreiding deelname
participatiefonds van Innovation
Quarter

L

nieuw beleid

35.000

35.000

35.000

35.000

Dekking rentelasten uitbreiding
deelname participatiefonds
van Innovation Quarter binnen
programma economie en
kennisstad.

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Verdeling budget LBSP

L

nieuw beleid

417.000

417.000

417.000

417.000

Dekking budget LBSP

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-417.000

-417.000

-417.000

-417.000

0

0

0

0

362.000

362.000

362.000

362.000

-378.000

-400.000

-218.000

378.000

400.000

218.000

Totaal 3
4

230.000

Bijsturing Deelnemers bijdrage
VRHM naar niveau Gemeentefonds

Totaal 2
3

2019

K4.4

Aanpassing storting reserve
parkeren aan resultaat
parkeerexploitatie

L

Tegenvaller

K4.6

Dekking verlenging subsidie
stadsparkeerplan, onttrekking uit
reserve parkeren

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Verlenging subsidie
stadsparkeerplan i.v.m.
verwachte datum ingebruikname
parkeergarages

L

Tegenvaller

362.000
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

K4.7

Activeren investeringen programma
bereikbaarheid i.p.v. dekken uit de
reserve bereikbaarheidsprojecten.
Deze reserve wordt ingezet voor
versterking van de concernreserve

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Totaal 4
5

K5.2

K5.3

K5.4

K5.5

2019

672.000

918.000

362.000

362.000

362.000

1.034.000

1.280.000

65.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Stijging kosten voor verwerking
restafval door invoering
Afvalstoffenbelasting

L

Autonoom

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Regulier onderhoud fonteinen,
budget ontbrak.

L

Tegenvaller

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Intensivering handhaving
ﬁetsparkeren

L

nieuw beleid

62.500

125.000

62.500

Fietswrakkenacties

L

nieuw beleid

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Dekking Fietswrakkenacties uit
programma binnenstad

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Morslint, verbinding groengebieden
in de Mors

L

nieuw beleid

950.000

Dekking Morslint uit reserve
stedelijke ontwikkeling

B

nieuw beleid

-475.000

Dekking Morslint, bijdrage van
derden.

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-237.500

Dekking Morslint uit regulier
budget

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-237.500

Extra kwaliteitsimpuls opknappen
straten Noorderkwartier cf
handboek openbare ruimte

L

nieuw beleid

Dekking Extra kwaliteitsimpuls
opknappen straten
Noorderkwartier cf handboek t.l.v.
reserves en regulier budget

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Exploitatie en handhaving
ﬁetsparkeren Stationsgebied

L

nieuw beleid

K6.2

Exploitatie en handhaving
ﬁetsparkeren Stationsgebied,
tegemoetkoming NS, eenmalig 3
miljoen

B

nieuw beleid

K6.4

Uitbreiding formatie voor
actualisatiie bestemmingsplannen

L

Tegenvaller
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2018

Autonoom

K6.1

K7.1

2017

L

Totaal 6
7

2016

Daling Papierprijs, lagere inkomsten

Totaal 5
6

2015

1.000.000

-1.000.000

557.500

639.000

576.500

514.000

544.000

0

292.352

298.200

423.165

359.190

-100.000

-174.000

250.000

250.000

250.000

250.000

0

250.000

542.352

548.200

573.165

185.190

600.000

591.250

Onderwijshuisvesting, vmbo
onderwijs

L

nieuw beleid

Onderwijshuisvesting, Morskring

L

nieuw beleid

48.000

47.300

46.600

Onderwijshuisvesting, uitbreiding
stedelijk gymnasium

L

nieuw beleid

180.000

177.375

174.750

Dekking kapitaallasten uit budget
eenmalige voorzieningen OHV

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-600.023

-592.074

Bijsturing in programma
onderwijshuisvesting

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-188.189

-184.615

-190.985

P

Nr.

K7.2

K7.3

K7.4

Onderwerp

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Vervallen investering Speciﬁek
locatiegebonden kosten

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Continuering inzet jeugd &
gezinsteams

L

Tegenvaller

Dekking continuering inzet jeugd &
gezinsteams t.l.v. reserve

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Continuering Jongerenwerk,
wegvallende rijksmiddelen.

L

Tegenvaller

Dekking Jongerenwerk binnen
programma 9, kwestbare groepen

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Continuering Combinatiefuncties
onderwijs&sport

L

Tegenvaller
Meevaller

Dekking continuering
Combinatiefuncties
onderwijs&sport

K8.3

2019

-37.015

-36.463

-35.911

190.000

190.000

0

0

-190.000

-190.000

0

0

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-45.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

38.500

150.080

150.080

150.080

18.955

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-38.500

-150.080

-150.080

-150.080

-18.955

0

0

0

0

0

140.000

70.000

205.000

205.000

205.000

-205.000

-205.000

-205.000

Tegenvaller

Nadere taakstelling exploitatie
zwembaden, incl. tariefstelling

L

Bijsturing/
inzet
reserves

K8.4

Subsidie Leiden Marathon tbv
doorontwikkeling.

L

nieuw beleid

K8.5

Zwembad De Vliet, kapitaallasten
aanvullend krediet

L

nieuw beleid

K8.7

Continuering bijdrage Nacht van
Kunst en Kennis voor 3 jaar.

L

nieuw beleid

Beeindiging bijdrage aan
Vrijheidslezing

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Historisch stadsbeeld, verlenging
subsidieregeling

L

nieuw beleid

Dekking Historisch stadsbeeld,
verlenging subsidieregeling t.l.v.
res. Stedelijke ontwikkeling

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Vervaningng clubhuis Biento na
brand

L

Tegenvaller
Bijsturing/
inzet
reserves

B

Meevaller

K8.11 Structurele ﬁnanciering
lokale omroep volgens norm
gemeentefonds

L

Autonoom

K8.12 Gemeentelijke kosten (stedelijk
beheer) voor ondersteuning
Evenementen, Leiden Marathon en
3-10

L

Tegenvaller

K8.13 Behoud sgrafﬁto

L

nieuw beleid

L

Bijsturing/
inzet
reserves

behoud sgrafﬁto tlv onvoorzien

2018

200.000

B

K8.9

2017

nieuw beleid

Daling Inkomsten zwembaden

K8.8

2016

L

Totaal 7
8

2015

20.000

20.000

20.000
294.833

20.000

20.000

20.000
-60.000

200.000

300.000

-200.000

-300.000

113.000

12.430

12.114

11.798

11.480

-12.430

-12.114

-11.798

-11.480

0

75.000

75.000

75.000

175.000

100.000

100.000

100.000

-113.000

100.000

75.000
-75.000
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

Totaal 8
9

2017

2018

2019

280.000

285.000

155.000

175.000

469.833

Nadeel op bijdrage aan de GR
RDOG

L

Tegenvaller

308.158

272.277

335.275

335.275

335.275

K9.3

Aanpassing Middelen
vrouwenopvang aan normering
gemeentefonds

L

Tegenvaller

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

K9.5

Uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed,
Bad en Brood opvang.

L

nieuw beleid

37.500

315.500

315.500

315.500

315.500

Taakstelling/dekking in programma
9 voor uitbreiding opvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed,
Bad en Brood opvang.

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-240.500

-240.500

-240.500

-240.500

Stelpost inzet reserve zachte
landing 3D voor programma
transformatie in het sociaal domein

L

nieuw beleid

1.000.000

4.000.000

3.000.000

0

0

Dekking Stelpost inzet reserve
zachte landing 3D voor programma
transformatie in het sociaal domein

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-1.000.000

-4.000.000

-3.000.000

0

0

545.658

547.277

610.275

610.275

610.275

Totaal 9
K10.3 Dekking uitvoering participatiewet

B

Bijsturing/
inzet
reserves

L

Tegenvaller

L

Autonoom

0

0

337.936

337.936

337.936

Vergoeding voor Uitvoeringskosten
Werk en Inkomen

B

Autonoom

0

0

-307.571

-307.571

-307.571

Uitvoeringskosten Werk en
Inkomen, bijdrage regiogemeenten

B

Autonoom

0

0

-30.365

-30.365

-30.365

L

Autonoom

150.000

1.550.000

0

0

0

B

Autonoom

-150.000

-1.550.000

0

0

0

L

Autonoom

10.133

0

0

0

0

B

Autonoom

-10.133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

-330.000

-330.000

-330.000

Uitvoering participatiewet
K10.4 Uitvoeringskosten Werk en
Inkomen

K10.5 Project VSO/PRO-scholen

K10.6 Leidse kracht powered by Randstad

Totaal
10
11

2016

K9.2

K9.6

10

2015

K11.4 Project zaaksgewijs werken

-492.000

492.000

L

Tegenvaller

project zaaksgewijs werken,
taakstelling samenwerking
digitalisering Leidse regio

L

Bijsturing/
inzet
reserves

Dekking project zaaksgewijs
werken, onttrekking reserve
bedrijfsvoering

B

Meevaller

-330.000

-330.000

0

0

0

B

Autonoom

-900.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

B

Tegenvaller

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

K11.6 Frictiekosten archiefruimten

L

Tegenvaller

150.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Frictiekosten archiefruimten,
opschoning archieven

L

Tegenvaller

262.000

460.960

144.000

144.000

144.000

K11.8 Tegenvallende ozb - opbrengsten
2015

B

Autonoom

960.000

0

K11.9 Overheveling reserve nuon naar
externe plankosten

L

Tegenvaller

47.772

0

0

0

0

B

Meevaller

K11.5 Incidenteel voordeel
dividenduitkering Alliander
Incidenteel nadeel dividenuitkering
BNG
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-47.772

P

Nr.

Onderwerp

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

K11.11 Project stage nieuwe stijl,
combineren met traineeship

L

nieuw beleid

Individueel keuze budget,
reservering vakantiegeld per
31-12-2016

L

Autonoom

Continuering Matchpunt71
(Werving&selectie,
loopbaanbegeleiding en
opleidingen)

L

2015

2016

2017

2018

2019

65.000

65.000

65.000

0

2.400.000

0

0

0

nieuw beleid

0

56.000

56.000

56.000

56.000

Bijsturing/
inzet
reserves

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

K11.12 Stijging energieverbruik ambtelijke
huisvesting

L

Tegenvaller

300.000

300.000

Onderhoud faciliteiten ICT ruimten,
noodstroom en koeling

L

Tegenvaller

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

L

nieuw beleid

400.000

B

nieuw beleid

-400.000

K11.14 Financieringsresultaat

B

Meevaller

-200.000

-1.150.000

-1.150.000

-650.000

-650.000

K11.15 Onderuitputting kapitaallasten
door vertraging in uitvoering
geplande investeringen

B

Meevaller

-2.384.000

-488.000

-1.600.000

-1.741.000

K11.16 Uitkomst tweede tranche groot
onderhoud gemeentefonds.

B

Autonoom

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Lagere algemene uitkering door
niet meetellen van onzelfstandige
woonruimten in de verdeling door
aanpassing BAG. Compensatie volgt
in 2016

B

Autonoom

2.500.000

Uitkomst o.b.v. september en
decembercirculaire, bijstelling
uitkeringsbasis en accres

B

Autonoom

0

-784.000

-1.696.000

-982.000

-1.569.000

Oplopende korting op het
gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

Autonoom

Taakstelling oplopende korting op
het gemeentefonds voor lagere
apparaatskosten door bestuurlijke
samenwerking

B

Bijsturing/
inzet
reserves

Hoeveelheidsverschillen, m.n.
in woningen, inwoners en
bijstandsclienten

B

Autonoom

0

1.193.000

Uitkomst meicirculaire 2015, accres
"samen trap op/af"

B

Autonoom

3.500.000

0

K11.17 Daling suppleteuitkering OZB
woningen gebruikers

B

Autonoom

K11.18 Taakstelling sociaal
maatschappelijke structuurvisie

L

Tegenvaller

K11.13 Digitalisering gemeentelijke
dienstverlening

Meevaller
K11.19 Kwalitatieve versterking afdeling
inkoop SP71

L

Tegenvaller

Dekking kwalitatieve versterking
afdeling inkoop SP71 binnen de
inkoopbudgetten

L

Bijsturing/
inzet
reserves

L

Tegenvaller

K11.20 Continuering ICT afspraken met
SP71

500.000

-500.000

-500.000

961.000

1.073.000

-389.000

1.600.000

1.500.000

600.000
575.000

125.990

125.990

125.990

125.990

125.990

0

-125.990

-125.990

-125.990

-125.990

450.000

450.000

450.000

450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

228.000

0

0

0

228.000
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P

Nr.

Onderwerp

L/B

Mee- of
tegenvaller/
nieuw beleid

2015

2016

2017

2018

2019

Continuering ICT afspraken
met SP71, dekking
bedrijfsvoeringsreserve

B

Bijsturing/
inzet
reserves

-228.000

-228.000

0

0

0

K11.21 Ontwikkeling van de kapitaallasten
voor 2015

L

Autonoom

K11.22 Afboeking restant taakstelling
gemeenschappelijke regelingen

L

Tegenvaller

366.372

367.998

370.373

370.373

Meevaller

-90.418

-1.854.197

K11.23 Korting op indexering subsidies
van 1%, nader in te vullen per
portefeulille

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-350.000

-700.000

K11.24 Continueren korting indexering
materiele budgetten met 1%

L

Bijsturing/
inzet
reserves

-650.000

-1.300.000

K11.25 Versterking concernreserve
door onttrekking aan reserve
bereikbaarheidsprojecten. De
investeringen in bereikbaarheid
worden geactiveerd en over 40
jaar afgeschreven. Kapitaallasten
worden vanaf 2018 geraamd

B

Onttrekking
-4.660.803
aan reserve
bereikbaarheidsprojecten

-3.983.000

-2.114.000

-3.966.197

532.990

-2.516.086

-1.220.002

-4.455.824

-3.569.627

2.528.148

565.543

1.507.973

-2.227.383

-2.374.280

Totaal
11
Eindtotaal
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6.6 Totaaloverzicht invulling taakstellingen MJB
2015-2019
P
4

Nr.

Onderwerp

L/B

K4.3

Verlaging kapitaallasten krdiet
ﬁetsparkeren onder V&D
Invullen taakstelling op kapitaallasten
door verlaging kapitaallasten
ﬁetspareken onder V&D

2015

2016

2017

2018

2019

L

-34.000

-34.000

-34.000

-34.000

L

34.000

34.000

34.000

34.000

0

0

0

0

Totaal 4
5

K5.8

Verlaging kapitaallasten krediet
Rhijnhof

L

-22.190

-22.190

-22.190

-22.190

Invulling taakstelling door Verlaging
kapitaallasten krediet Rhijnhof

L

22.190

22.190

22.190

22.190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 5
6

K6.8

Invulling taakstellingen 2015 op
investeringen d.m.v. bijdrage uit reserve
GSB/ ISV EZ.

L

0

K6.9

Taakstelling bouwleges

L

109.040

B

-109.040

Totaal 6

0
7

K7.6

Bezuinigingen onderwijsbeleid

L

Totaal 7
8

K8.10

Bezuinigingen onderwijsbeleid

L

0

0

0

0

K8.4

Theatertechniek bij nieuwbouw van
Gebr. de Nobel

L

-16.875

-16.875

-16.875

-16.875

Invulling taakstelling kapitaallasten,
Theatertechniek bij nieuwbouw van
Gebr. de Nobel

L

16.875

16.875

16.875

16.875

0

0

0

0

Totaal 8
9

K9.1

Technische correctie taakstelling RDOG

L

0

0

0

0

0

K9.4

Bezuinigingen subsidies op Jeugd, zorg
en welzijn en Werk en Inkomen

L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L

-90.418

0

0

0

0

B

90.418

Totaal 9
11

K11.10

Invulling gedeelte taakstelling
gemeenschappelijke regelingen

Totaal 11

0

0

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

0

0

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen
geïnformeerd. In het vervolg van deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen en
de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in de periode 2016-2019 willen realiseren.
Over de – niet direct zichtbare – mogelijk noodzakelijke bezuinigingen in verband met de invoering van de drie
decentralisaties hebben we onder het kopje zachte landing 3D een passage opgenomen.
Wij vermelden ook de bedragen die beschikbaar zijn voor het treffen van maatregelen om de bezuinigingen in
te kunnen vullen. Daar waar er een risico bestaat dat mogelijk taakstellingen niet ingevuld worden, dan wel dat
reserveringen te laag zouden kunnen blijken te zijn, hebben wij dat aangegeven.
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Taakstellingen
Gerealiseerde taakstellingen
In de periode 2011-2014 is een divers pakket aan bezuinigingsmaatregelen op bedrijfsvoering opgelegd. Deze
1
taakstellingen zijn nagenoeg geheel gerealiseerd, zoals ook in de jaarstukken 2014 is gerapporteerd .
Lopende en nieuwe taakstellingen
In de volgende tabellen staat de lopende bezuinigingsopgave. Een belangrijk moment in het bezuinigingsproces
is de verdeling van het totale bedrag naar de organisatieonderdelen, waar de maatregelen genomen moeten
worden.
NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget)
OVERZICHT TAAKSTELLINGEN

Handhaving

2016

2017

2018

2019

-404.800

-404.800

-404.800

-404.800

-1.207.223

-1.607.223

-1.907.223

-1.907.223

-583.100

-788.100

-788.100

-788.100

0

-1.000.000

-2.400.000

-2.400.000

Kapitaallasten en onderuitputting
investeringen

-100.000

-200.000

-250.000

126.000

Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen

-913.200

-913.200

-913.200

-913.200

0

-1.330.000

-1.830.000

-1.830.000

Maatschappelijk vastgoed

-259.520

-754.139

-1.387.410

-1.387.410

Leges bouwvergunningen

-509.040

-909.040

-1.109.040

-1.109.040

Subsidies nog te verdelen

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Culturele projecten en evenementen

-202.400

-202.400

-202.400

-202.400

Korting subsidies, korting op index

-647.680

-1.295.360

-1.295.360

-1.295.360

-1.025.207

-2.037.205

-2.037.205

-2.037.205

-500.000

-500.000

Stedelijk Beheer
Sportbedrijf
Aanpassing personeelsomvang

Digitalisering dienstverlening

Korting jaarlijkse index bedrijfsvoering
Taakstelling taken bestuurlijke opschaling

Totaal taakstellingen

Overige taakstellingen

Totaal

-6.352.170

-12.441.468

-16.024.738

-15.648.738

-631.467

-842.855

-1.127.436

-1.127.436

-6.983.636

-13.284.323

-17.152.174

-16.776.174

2016

2017

2018

2019

-404.800

-404.800

-404.800

-404.800

Toelichting per post:

Handhaving

De taakstelling op handhaving wordt voornamelijk ingevuld door invoering van de digitalisering van het
parkeerbeheer. Invoering daarvan vindt eind 2016 plaats.
De digitale parkeerketen bestaat uit de ontwikkeling en inrichting van meerdere applicaties en scanvoertuig(en)
die met elkaar samenwerken om de parkeercontrole geautomatiseerd mogelijk te maken. Na invoering van de
systemen zal er enige tijd over gaan om dit proces te optimaliseren. Wellicht dat na live gang enige handhavers
ten behoeve van visuele controle tijdelijk dienen te worden ingezet. In het tweede jaar kan dit worden
afgebouwd. Naast het inregelen van het systeem zijn er de reguliere risico’s in verband met de benodigde
(Europese) aanbestedingen die kunnen leiden tot vertragingen.

1

paragraaf bedrijfsvoering / Financiën
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Stedelijk Beheer

2016

2017

2018

2019

-1.207.223

-1.607.223

-1.907.223

-1.907.223

Bij Stedelijk Beheer is de afgelopen jaren fors bezuinigd. In totaal voor ca. € 8 mln.
De invulling van het restant van de taakstellingen wordt in 2015 uitgevoerd. Deze vloeien voor uit het
Verbeterplan en de concernbrede bedrijfsvoeringstaakstelling en hangen samen met de beheerplannen. Naar
aanleiding van het nieuwe collegeprogramma waarin samenwerking met de stad een centraal thema vormt,
werkt het Cluster Beheer aan een nieuwe visie op de openbare ruimte. Doelstelling hiervan is verhoging van de
ruimtelijke kwaliteit en tegelijkertijd efﬁciënter beheer mogelijk te maken. Na vaststelling door de raad zullen
concrete projecten er voor zorgen dat deze taakstelling de komende periode wordt gerealiseerd.
2016
Sport

2017

2018

2019

-583.100

-788.100

-788.100

-788.100

2016

2017

2018

2019

127.000

127.000

127.000

127.000

Doorbelasting waterverbruik

43.000

43.000

43.000

43.000

Inkomsten zwembad

30.000

30.000

100.000

100.000

Beheerder sportaccommodaties

56.000

56.000

120.000

120.000

134.000

134.000
38.000

38.000

38.000

Invulling taakstellingen sport
Aanpassing formatie n.a.v. reorganisatie

Uitstel investering schaatshal (incidenteel)
Tarieven zwembaden +5%
Overige maatregelen

101.000

101.000

101.000

101.000

Totaal

491.000

529.000

529.000

529.000

Resteert

-92.100

-259.100

-259.100

-259.100

De extra inkomsten zwembad kunnen naar verwachting gerealiseerd worden door nieuwe activiteiten en
betere publiciteit zoals de nieuw te gebruiken zwemapp. Dit is het meest kwetsbare onderdeel van de invulling.
De besparing op de beheerder zal worden bereikt door reductie van het aantal fte’s als gevolg van effectievere
inzet. De schaatshal in nieuwe of verbouwde vorm is in 2016 en 2017 zeker nog niet klaar waardoor de
kapitaallasten niet behoeven te worden geraamd. Na deze invulling resteert in elk jaar nog een saldo. Het
college gaat voor de invulling hiervan de komende tijd opnieuw de sportportefeuille door.
2016
Aanpassing personeelsomvang

0

2017

2018

2019

-1.000.000

-2.400.000

-2.400.000

De taakstelling aanpassing personele omvang komt uit de Kaderbrief 2015-2018. Efﬁciencymaatregelen
moeten leiden tot invulling van deze taakstelling. Het college is van plan voor de taakstelling evenredig
over de afdelingen te verdelen, omdat de verantwoordelijk managers zelf het beste inzicht hebben om
deze taakstelling verantwoord te kunnen invullen. Hiermee is er ruim van tevoren (eerste jaar 2017) bij het
management bekend welke taakstelling ingevuld dient te worden, zodat daarop geanticipeerd kan worden in
taken en bezetting.
2016
Kapitaallasten en onderuitputting
investeringen

-100.000

2017
-200.000

2018
-250.000

2019
126.000

Deze taakstelling heeft betrekking op voordelen van af te sluiten investeringen die worden gedekt door
kapitaallasten in de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2015 is vanaf 2016 (structureel) € 73.000
ingevuld. Een voorstel voor de resterende € 27.000 wordt aangeboden bij de tweede bestuursrapportage
2015. Het volledig invullen van de taakstelling in 2016 is aannemelijk. Ook voor de volgende jaren geldt dat
voordelen op investeringen die worden gedekt door kapitaallasten eerst worden ingezet ter dekking van deze
taakstelling.
2016
Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen

-913.200

2017
-913.200

2018
-913.200

2019
-913.200
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Deze taakstelling is ingevoerd om te verdelen over de gemeenschappelijke regelingen waar Leiden aan
deelneemt. De verdeling vindt plaats op grond van mogelijk geachte efﬁciencyverbeteringen bij de betreffende
gemeenschappelijke regeling. Voor 2015 is meer dan geheel ingevuld. Het overschot van 2015 zal worden
ingezet voor het tekort in 2016.
Voor 2016 en verder is besloten deze taakstelling te laten vervallen en deels te vervangen door reële ramingen
van de bijdrage per gemeenschappelijke regeling. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio een forse
daling van de bijdrage verwacht (zie programma 2).
2016

2017

2018

2019

Digitalisering dienstverlening

0

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

Taakstelling digitalisering vanuit zaakgericht
werken

0

-330.000

-330.000

-330.000

Totaal taakstelling digitalisering

0

-1.330.000

-1.830.000

-1.830.000

Bij de Programmabegroting 2016-2019 wordt een voorstel voor investeringen in digitalisering gedaan, waarbij
ook de te behalen besparingen van € 1 miljoen in 2017 oplopend naar € 1.500.000 in 2018 in kaart worden
gebracht. Daarnaast is nog sprake van een extra taakstelling als gevolg van en structurele toename van de
kosten voor digitalisering. Deze kostenstijging zal vanaf 2017 in de organisatie moeten worden terugverdiend.
Met behulp van digitalisering kunnen de dienstverlening aan burgers en interne werkprocessen van de
gemeente efﬁciënter worden uitgevoerd. Een vernieuwde website en effectievere kanaalsturing vormen
een paraplu voor meerdere mogelijkheden van digitalisering van (dienstverlening)processen. Vier concrete
voorbeelden hiervan zijn:
■ I-burgerzaken: via DigiD aangifte doen van ondertrouw, geboorteaangifte en overlijden. Mogelijke
besparing op de inzet van medewerkers van de afdeling Burgerzaken en mogelijke efﬁciëntiewinst door
standaardisatie.
■ Volledig op afspraak: Bezoek aan gemeente enkel op afspraak waardoor gaten in agenda’s verdwijnen en er
minder capaciteit voor balies noodzakelijk is.
■ Terugdringen van meldingen openbare ruimte (door betere en beter vindbare informatie) waardoor minder
vragen (telefonisch of bij de balie) beantwoord hoeven worden en het aantal handelingsacties sterk afneemt.
■ Inzet berichtenbox en daarmee vermindering van de fysieke uitgaande post.

Maatschappelijk vastgoed

2016

2017

2018

2019

-259.520

-754.139

-1.387.410

-1.387.410

In de Kaderbrief Programmabegroting 2015 is voor vastgoed een taakstelling opgenomen die oploopt tot € 2,2
miljoen in 2018. Deze taakstelling is voor de periode 2015-2018 als volgt ingevuld:
Verbeterde huurovereenkomsten
Dit betekent structureel hogere inkomsten bij gelijkblijvende kosten en dit saldo wordt geboekt ten gunste van
de taakstelling
Het verkopen van gebouwen met een negatieve exploitatie
Dit betekent structureel lagere kosten en dit saldo wordt geboekt ten gunste van de taakstelling
Doorbelasten energielasten en hefﬁngen
In aansluiting op het Beleidskader Vastgoed, en zoals opgenomen in de kaderbrief Programmabegroting 2015
worden de kosten voor nutsvoorzieningen aan de huurders doorbelast of rechtstreeks gefactureerd.
Dit wordt bij alle verhuurde panden gedaan, maar is niet voor alle panden. Dat komt omdat bij gebouwen waar
het gaat om leegstandbeheer of verkoop op korte termijn deze kosten niet kunnen worden doorbelast.
Verlagen van onderhoudskosten
Het aangaan van prestatiecontracten voor onderhoud is voor Leiden een perspectief om een kostenvoordeel
te realiseren. Het betekent dat het onderhoud wordt uitgevoerd door geselecteerde (markt)partijen en dat
de regie erop wordt gevoerd door de gemeente, met een beperkte eigen inzet op klachten- en dagelijks
onderhoud. Op dit moment wordt een projectplan geschreven om te bepalen hoe de gemeente via geclusterde
aanbestedingen de stap kan maken naar prestatiecontracten.
Bij de invoering van contractmanagement worden start- en frictiekosten gemaakt.
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Verwachte subsidie Rijksmonumenten
Een deel van het geplande restauratiewerk aan monumentale gebouwen komt in aanmerking voor
Rijkssubsidie.
Op basis van kengetallen is dit voordeel berekend.
Uitgaande van het volledig realiseren van de hierboven genoemde maatregelen resulteert dit in een nog te
realiseren structurele taakstelling van € 300.000 per jaar vanaf 2018.
Deze taakstelling kan structureel worden ingevuld door vanaf 2018 het verschil tussen huidige huurprijs
en marktconforme huurprijs (conform Beleidskader Vastgoed) toe rekenen aan deze taakstelling of
door incidentele opbrengsten (verkoopopbrengsten) toe te rekenen aan de taakstelling. Incidentele
verkoopopbrengsten zijn uiteraard eindig en hangen samen met het vergroten van de verkoopportefeuille
(=verkoop van de niet-beleidsondersteunende panden).
Randvoorwaarde is het behoud van de kinderopvang portefeuille van Smallsteps, gezien het positieve
exploitatie resultaat.
Daarnaast geldt dat de vastgoedportefeuille een dynamisch karakter heeft. Nieuwe huurcontracten worden
afgesloten, bestaande huurovereenkomsten opgezegd, en gebouwen worden verkocht of overgedragen aan
VAG.
Daarmee is er ook een dynamisch effect op begroting en taakstelling in de komende jaren.

Leges bouwvergunningen

2016

2017

2018

2019

-509.040

-909.040

-1.109.040

-1.109.040

De taakstelling op de bouwleges kon in 2014 worden ingevuld door het aantrekken van de (grootschalige)
bouwplannen en het daarmee samenhangende positieve ﬁnanciële resultaat. Voor een meer structurele
invulling is inmiddels geïnventariseerd hoeveel tijd er door de verschillende organisatieonderdelen aan de
advisering op. bouwplannen wordt besteed. Op basis van deze inventarisatie en een benchmark bij gemeenten
van een vergelijkbare omvang en verstedelijkingsraad wordt er in de 2e helft van 2015 een advies opgesteld.
Aandachtspunten daarbij zijn het terugdringen van de kosten door doelmatigheidsmaatregelen en opstellen
van scenario’s m.b.t. het (meer) in evenwicht brengen van de feitelijke kosten en de legesinkomsten.
2016

2017

2018

2019

Subsidies nog te verdelen

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Culturele projecten en evenementen

-202.400

-202.400

-202.400

-202.400

Invulling in Kaderbrief

664.000

1.029.000

1.094.000

1.163.000

Resteert in te vullen bij Programmabegroting
2016-2019

-38.400

-173.400

-108.400

-39.400

Als één van de concrete uitwerkingsopgaven in het beleidsakkoord van het college is genoemd ‘besparing
op subsidie-uitgaven’. Vanaf 2016 is een besparing opgenomen van € 0,5 miljoen in 2016 oplopend tot
1,0 miljoen structureel in 2017. Vanuit de gedachte dat per portefeuillehouder het best een inhoudelijk
oordeel kan worden gevormd over de invulling van de besparing is het te besparen bedrag verdeeld over de
portefeuillehouders. Als grondslag voor de verdeling is de ﬁnanciële verhouding van de subsidiestaat 2015
genomen.
De besparing op subsidies wordt ingevuld door het maken van verschillende inhoudelijke keuzen. Bij het
maken van de inhoudelijke keuzen is tevens de nog openstaande invulling uit de Perspectiefnota 2014-2017 op
culturele projecten en evenementen meegenomen. Een uitgebreide toelichting hebben we al in de brief aan de
gemeenteraad d.d. 28-4-2015 opgenomen (Z/15/162883).
Bij de invulling van de besparing op subsidies hebben we rekening gehouden met de afbouw van subsidies
conform de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:51.
De taakstelling is met deze voorstellen voor het overgrote deel ingevuld. Voor het restant nemen we voorstellen
op in de Programmabegroting 2016-2019.

Korting subsidies, korting op index

2016

2017

2018

2019

-647.680

-1.295.360

-1.295.360

-1.295.360

Deze taakstelling is voor 4 jaar opgelegd van 2014 tot en met 2017. Hierbij is uitgegaan van een korting op de
index voor subsidies van ca. 1,5% per jaar. Tot en met 2015 is deze ingevuld. Voor 2016 verwachten wij een
lagere index. Het college stelt desondanks voor de korting ad 1,5% toe te passen. Hierdoor is in feite sprake van
een reële korting voor de gesubsidieerde instellingen.
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Korting jaarlijkse index bedrijfsvoering

2016

2017

2018

2019

-1.025.207

-2.037.205

-2.037.205

-2.037.205

Ook deze taakstelling is voor 4 jaar opgelegd van 2014 tot en met 2017. Hierbij is uitgegaan van een korting op
de index op bedrijfsvoeringsbudgetten. Tot en met 2015 is deze ingevuld. Voor 2016 verwachten wij een lagere
index. Het college stelt desondanks voor de korting ad 1,5% toe te passen. Hierdoor is in feite sprake van een
reële korting voor de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Taakstelling taken bestuurlijke opschaling

2016

2017

2018

2019

0

0

-500.000

-500.000

Over de jaren 2015 tot en met 2025 is sprake van een korting op de Algemene Uitkering voor de gemeente
Leiden die oploopt tot € 10 mln. Naast de inhoudelijke voordelen die het college in de bestuurlijke
samenwerking in de regio ziet, zet het in op een besparing die hierdoor zou moeten kunnen worden bereikt.
Reserveringen / budgetten in verband met bezuinigingen
Budgetten voor frictiekosten digitalisering en aanpassing personeelsomvang
In het Beleidsakkoord 2014-2018 zijn nieuwe bezuinigingen op de bedrijfsvoering opgenomen, in totaal voor
€ 3,9 miljoen. Om de taakstellingen Digitalisering dienstverlening en Aanpassing personeelsomvang mogelijk te
maken is incidenteel in 2015 voor beide taakstellingen respectievelijk € 1 en € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld
voor implementatie en frictiekosten. Het bedrag van € 1 miljoen voor digitalisering is toegevoegd aan de
reserve bedrijfsvoering concern ten behoeve van investeringen in digitalisering.
Het bedrag van € 2,4 miljoen is toegevoegd aan de reserve Flankerend Beleid (zie hieronder).
Flankerend beleid
In verband met reorganisatie en om de bezuinigingen in de bedrijfsvoering zorgvuldig te kunnen laten verlopen
is in het verleden de Reserve Flankerend Beleid ingesteld. Doel van deze reserve is om het mogelijk te maken
voorzieningen in de personele sfeer te treffen om door- en uitstroom te vergemakkelijken. Te denken valt
bijvoorbeeld aan opleidingen, outplacement en loopbaanarrangementen. De stand van de reserve was per 31
december 2014 € 356.000. Hieraan is in het kader van de nieuwe organisatieontwikkeling in 2015 conform de
begroting € 2,4 miljoen toegevoegd. Ook over de uitputting van deze reserve zal het college de raad blijven
informeren via de p&c cyclus.
Voorgenomen maatregelen
De gemeente Leiden wil toe naar een meer divers en vitaal personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van
de maatschappij.
Hiertoe zullen we in eerste gebruik maken van de natuurlijke uitstroom van medewerkers die met pensioen
gaan de komende jaren. Niet alle vacatures die hierdoor vrijkomen, zullen opnieuw worden ingevuld. Door de
werkprocessen efﬁciënter in te richten kunnen we vacatureruimte schrappen en daarmee een directe bijdrage
leveren aan de taakstellingen. Daar waar dit niet mogelijk is omdat invulling van de functie noodzakelijk blijft,
zal ingezet worden op invulling met jongere en daarmee vaak goedkopere medewerkers.
De prognose is dat de taakstellingen niet geheel ingevuld kunnen worden met alleen natuurlijk verloop
van medewerkers. Daartoe zullen we in 2015 onderzoeken welke overige loopbaanarrangementen we
kunnen inzetten om een aanvullende bijdrage te leveren. Denk hierbij aan uitstroomarrangementen zoals
een generatiepact regeling, waarbij medewerkers bijvoorbeeld gedeeltelijk minder kunnen gaan werken,
met aanvulling op pensioen en/of salaris. Deze regelingen aangevuld met speciﬁeke arrangementen voor
instroom van jongeren en arbeidsgehandicapten, leiden tot een divers en vitaal personeelsbestand, dat goed
gekwaliﬁceerd is voor de taken maar ook goedkoper.
Het beschikbare budget ﬂankerend beleid zal in 2015 vooral worden ingezet om de arrangementen te
ontwikkelen en daar waar mogelijk al uitstroom en instroom te laten plaatsvinden met behulp van bestaande
regelingen (volgens het vigerende sociaal statuut). Vanaf 2016 zal het budget gebruikt worden om de jaarlijkse
bestedingen te kunnen doen voor de bijdrage aan de verschillende arrangementen. De inschatting is dat de
kosten in 2015 daarom wat lager zullen liggen dan in de volgende jaren.
Het bestedingsplan ziet er als volgt uit:
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Reserve ﬂankerend beleid 1.1.
Onttrekking t.b.v. ﬂankerend beleid
Reserve ﬂankerend beleid 31.12.

2016

2017

2018

2019

2.878.000

2.178.000

1.478.000

778.000

-700.000

-700.000

-700.000

2.178.000

1.478.000

778.000

778.000

Zachte landing 3D
De gemeente heeft belangrijke nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg en WMO
gekregen.
Om deze nieuwe taken op verantwoorde wijze in te kunnen voeren is een transitiebudget nodig. De
overheveling van deze taken naar de gemeenten gaat bovendien gepaard met grote bezuinigingen van de
rijksoverheid. Om deze taken “zacht te laten landen” is in het Beleidsakkoord “Samenwerken en Innoveren
2014-2018” vanaf2015 meerjarig incidenteel extra geld uitgetrokken.
De middelen voor de “zachte landing” zijn vrijgemaakt uit het vrij besteedbare deel van de concernreserve en
kunnen worden gestort in de in 2014 gevormde reserve ‘zachte landing 3D’s’. Verdere voeding kan plaatsvinden
uit eventuele onderbesteding van het beschikbare budget voor de nieuwe taken.
De reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als voor overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken
vanuit de drie decentralisaties (jeugdzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet).
Daarnaast is bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met een groot
aantal risico’s in verband hiermee.
De stand van de reserve is per 31 december 2014 € 859.000 vóór bestemming.
Zachte landing rijksbezuinigingen sociale werkvoorziening
Het doel van het kabinet is om het aantal mensen in de huidige sociale werkvoorzieningen te verkleinen en
hen zo veel mogelijk op een reguliere arbeidsplek te plaatsen (doel van participatiewet). DZB probeert de
Rijksbezuinigingen op te vangen door minder of niet-renderende activiteiten te stoppen of te verminderen, te
kijken of het met minder ambtelijk personeel toe kan of medewerkers te vervangen door medewerkers die wel
de juiste kwaliteiten hebben om in te spelen op de veranderingen. De frictiekosten in de vorm van bijvoorbeeld
wachtgelden en vertrekregelingen worden ten laste van de reserve zachte landing Wsw gebracht.
Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is ultimo 2014 ruim voldoende ten opzichte van de benodigde
weerstandscapaciteit. Bovendien is bij de risico-inventarisatie voor verschillende onderdelen rekening gehouden
met ﬁnanciële tegenvallers, o.a. als gevolg van het niet realiseren van taakstellingen, o.a. bij 3D en vastgoed.
Wij gaan er echter van uit dat we bezuinigingen zullen realiseren omdat er op basis van de opgestelde plannen
tijdig zal worden bijgestuurd.
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