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Hoofdstuk 1
1 Voorwoord
Uit de Tweede Bestuursrapportage 2018 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2018 grotendeels
op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en
tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van € 0,3 miljoen. Dit is vooral het
gevolg van autonome ontwikkelingen zoals een sterke prijsstijging door marktwerking en wetswijzigingen
(o.a. maatregelen Stationstunnel en Vennootschapsbelasting). Daarnaast is er sprake van meerwerk bij
accountantskosten en extern juridische advies.
In deze bestuursrapportage is ook een meevaller van € 0,6 miljoen bij de ﬁnancieringsfunctie opgenomen, met
name als gevolg van een rentevoordeel op de langlopende geldleningen.
We stellen u voor om het verwachte nadeel van € 0,3 miljoen direct te verrekenen met de concernreserve zodat
de begroting weer op ‘0’ sluit. Hierdoor zal de jaarrekening 2018 alleen nog afwijkingen bevatten ten opzichte
van deze bestuursrapportage.
In deze Tweede Bestuursrapportage stellen we ook voor om een aantal incidentele budgetten over te
hevelen waarvan we nu al weten dat de bijbehorende uitgaven pas in 2019 gaan plaatsvinden. Door deze
overhevelingen en enkele budgetneutrale wijzigingen nu uit te voeren, 'vervuilen' ze straks niet het resultaat
van de jaarrekening.

Leiden, september 2018
College van burgemeester en wethouders
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Hoofdstuk 2
2 Leeswijzer en samenvatting
2.1 Leeswijzer
De bestuursrapportage bestaat uit twee delen:
- Verantwoording van de beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen van de programmabegroting 2018;
- Een aantal paragrafen dat een dwarsdoorsnede geeft van deze programma's vanuit een beheersmatig
perspectief.
De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2018.
Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in
hoeverre de uitvoering van de prestaties op koers ligt:
Stoplicht

Betekenis

Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd.
Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de bestuursrapportage een toelichting op de oorzaak van de afwijking,
de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.
Naast de doelenbomen, geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) ﬁnanciële
mee- en tegenvallers. Deze ﬁnanciële afwijkingen zijn in één tabel samengevat. Het raadsvoorstel bij de
bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de ﬁnanciële over- en onderschrijdingen aan u
voorleggen. De bestuursrapportage en begrotingswijziging bevatten alleen incidententele voor- en nadelen in
2018 of budgettair neutrale voor- en nadelen voor het meerjarenbeeld.
Binnen afzonderlijke aanmeldingen kunnen de namen van meerdere wethouders voorkomen. Uiteraard de
naam van de wethouder die verantwoordelijk is voor dat project, maar ook de naam van de wethouder(s) die
verantwoordelijk is/zijn voor (een deel van) de dekking van het project.
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2.2 Samenvatting
Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de
Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 192 prestaties zonder meer volgens planning
worden gerealiseerd ('groen'). Op 15 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande ﬁguur maakt
inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:

Financiele afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de ﬁnanciele afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over
het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.
De verwachte afwijkingen voor 2018 zijn (- = voordelig / bedragen x € 1.000)
Programma

5

Omschrijving

Energiekosten openbare verlichting

Bedrag 2018

Totaal programma

65

Groen werkzaamheden

130

Maatregelen Stationstunnel

150
345

6

Plankosten YNS-locatie

106
106

AD

Financieringsfunctie

-577
-577

OVH

Vennootschapsbelasting 2018

70

Accountantskosten

90

Vergroening Energie

90

Extern juridisch advies

150
400

TOTAAL TE VERREKENEN MET CONCERNRESERVE
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274

Hoofdstuk 3
3 Beleidsrealisatie en ﬁnanciële
afwijkingen begroting

Beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen begroting | 7

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

1
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De prestaties voor het onderdeel Bestuur verlopen goed. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van
de begroting 2018. Bij Dienstverlening staan de meeste prestaties op groen. Prestatie 'Zorgen voor
professionele en klantvriendelijke dienstverlening'staat echter op oranje. De afgelopen jaren blijkt
dat de scores op de verschillende dienstverleningskanalen een daling laten zien.
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3.1.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 1A Bestuur
Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en
control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de
vastgestelde vergadercyclus
1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de
gemeenteraad
1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de grifﬁe, onderzoek door
de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college
1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en
directieondersteuning
1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie
1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken
en audits
1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over
besluiten en bij uit te voeren beleid
1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie,
waterschappen, Rijk en Europa
1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek
1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie
1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

1A3 Bijdragen aan en sturen op
samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden
1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur
A2.4 Uitvoeren van concerncontrol
Voortgang accountantscontrole jaarrekening: de vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft ernstige vertraging
opgelopen door vertraging in de controlewerkzaamheden door accountant EY. De belangrijkste oorzaak
is enerzijds dat de gemeentelijke jaarrekeningprocessen onvoldoende op orde zijn en anderzijds dat de
accountant meer tijd nodig had om haar werkzaamheden goed uit te voeren. Deze accountant is overigens ook
over het verslagjaar 2018 aan ons verbonden. In de Commissie voor de Rekeningen is deze materie uitgebreid
besproken. Het college heeft op zich genomen om de ﬁscale processen beter in control te krijgen en om het
afsluitproces (inclusief samenstelling jaarrekening en balansdossiers) te verbeteren. Een maal per kwartaal
rapporteert het college hierover aan uw raad.
Uitvoering doorlichtingsonderzoeken en audits: zoals u bekend heeft ons college er dit jaar voor gekozen een
aantal doorlopende onderzoeken uit 2017 af te maken. Daarnaast werken wij dit jaar aan een vernieuwde
opzet die minder statisch is en meer past bij het principe van de lerende organisatie. In het vierde kwartaal
bieden wij deze voorstellen aan aan de raad, als onderdeel van de ﬁnanciële verordening.
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Beleidsterrein 1B Dienstverlening
Doel

Prestatie

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden
over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke
dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)
1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening
1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT etc.)

1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne
standaarden

1B2.1 Invoeren van zaakgewijs werken
1B2.2 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening
1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening
De afgelopen jaren blijkt dat de scores op de verschillende dienstverleningskanalen een daling laten zien. Uit
de eerste resultaten van het nu lopende onderzoek lijkt deze trend zich ook dit jaar voort te zetten. Bij het
kanaal balie zijn de cijfers de afgelopen jaren gedaald van een 8,4 (2016), naar een 8,1 (2017) en telefonie laat
een daling zien van 8,2 in 2016 naar een 7,7 in 2017. Het digitale loket is gedaald van een 6,3 (2016) naar een
6,0 (2017). Om de mogelijke oorzaken in kaart te brengen, is een nadere analyse nodig. Het lijkt er echter op
dat het ontbreken van statusinformatie en wachttijden in ieder geval veroorzakers zijn. De website is in 2018
vernieuwd, maar het digitale loket, waarop dit onderzoek is gericht, nog niet. Daarbij willen we wel opmerken
dat de cijfers nog altijd (ruime) voldoendes zijn.

Beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen begroting | 11

3.1.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Er zijn geen ﬁnanciële afwijkingen binnen dit programma.

3.1.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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2
Veiligheid
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Veiligheid
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

2
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
Het gaat goed met de veiligheid in Leiden. De cijfers laten ook voor de eerste zes maanden van 2018
een dalende trend zien. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven tot met juni 2018 is 14% lager
dan in 2015.
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3.2.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid
Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen
en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie
2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen
2A1.3 Inzet bij rampen en crises
2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid
Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis
2B1.2 Veilige Publieke Taak
2B1.3 Preventie woninginbraken
2B1.4 Inzet Veilig Thuis
2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen
2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)
2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering
2B1.8 Aanpak Fietsendiefstal

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

2B3 Veilig uitgaan

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

2B4 Handhaven openbare orde

2B4.1 Handhaven 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

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid
2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast
De stedelijke jeugdaanpak start na de zomer 2018. In lijn met de stedelijke aanpak van jeugdoverlast gaan
de wijkgebonden overleggen over jeugdoverlast op in één gemeentebreed overleg. Aan dit overleg nemen
de volgende vaste partners deel: gemeente (veiligheid en handhaving), politie en jongerenwerkorganisaties.
Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere partners zoals woningcorporaties, wijkregisseurs en sociale
wijkteams of jeugd- en gezinsteams deelnemen. In de stedelijke aanpak is expliciet aandacht voor ouders en
broertjes en zusjes, dagbesteding en school.
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3.2.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Er zijn geen ﬁnanciële afwijkingen binnen dit programma.

3.2.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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3
Economie
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Economie
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

3
Werk en middelen
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met
haar stadspartners en de regio.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
Er wordt voortvarend gewerkt aan de prestaties die zijn opgenomen in dit programma. De prestatie
3A1.1 'Regionale en lokale beleidsontwikkeling,- uitvoering en advisering' krijgt een oranje
stoplicht omdat bij enkele onderdelen sprake is van vertraging. Deze onderdelen worden nader
toegelicht. Het merendeel van de prestaties krijgt een groen stoplicht. Aan voor de stad belangrijke
programma's en projecten zoals Economie071, Kennisstad, Binnenstad en het Bio Science Park wordt
dagelijks inzet geleverd.
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3.3.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen
Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven
en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en
advisering
3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Toelichting doelenboom
3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering
Onderdeel Standplaatsen
De evaluatie is niet in de eerste helft van het jaar afgerond. Dit is vertraagd en wordt nu voor het einde
van het jaar 2018 uitgevoerd. Op basis van de evaluatie wordt ook voor het einde van het jaar een nieuw
standplaatsenplan opgesteld. Vervolgens zal deze worden geïmplementeerd. De verwachting is dat het vooral
een update betreft en er geen grote nieuwe zaken of bijzonderheden worden opgenomen.
Onderdeel Verordening ligplaatsen bedrijfsvaartuigen
De verordening is niet eind 2017 maar op 21 juni 2018 vastgesteld en op 13 juli 2018 in werking getreden.
Thans wordt gewerkt aan de implementatie en uitwerking van de verordening. Dit betreft onder meer het
opstellen en laten vaststellen van de wachtlijst voor bedrijfsvaartuigen om zo invulling te kunnen geven aan het
overgangsrecht van de verordening en de verdelingsytematiek voor nieuw uit te geven ligplaatsvergunningen
voor bedrijfsvaartuigen. Bij dit laatste moet invulling worden gegeven aan de tijdens het vaststellen door
de gemeenteraad aangenomen motie inzake een gewogen loting waarbij duurzaamheid en de plek op
de wachtlijst meegenomen moet worden bij het opstellen van de criteria voor die gewogen loting. De
implementatie van de verordening zal doorlopen tot in 2019.

Beleidsterrein 3B Facilteren en stimuleren van ondernemen
Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden
3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren
ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en
netwerken

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.
Eerder is toegezegd dat informatie zou worden verstrekt over de Peiling Ondernemingsklimaat als onderdeel
van prestatie 3B1.1, regeldruk en dienstverlening ondernemers. Hieronder de toelichting.
Met ingang van 2016 doet de gemeente mee aan tweejaarlijkse onderzoeken: de Peiling Ondernemersklimaat
(POK). Begin 2018 is het tweede POK onderzoek uitgevoerd. De algemene dienstverlening krijgt in 2018
gemiddeld een 5,7 (5,8 in 2016). Dat is iets minder dan in 2016 en een lagere score in verhouding met het
gemiddelde in de benchmark gemeenten ( 5,9).
Daarnaast krijgt het Ondernemersklimaat in 2018 gemiddeld een 6,1 (5,8 in 2016). Deze waardering is verbeterd
t.o.v. 2016 en een hogere score in vergelijking met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (6,0). Na
aanvang van de POK 2018 is de nieuwe website van de gemeente online gegaan. De verwachting is dat deze de
komende jaren hoger gewaardeerd zal worden.
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Beleidsterrein 3C Marketing en promotie
Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en
activiteitencampagne binnenstad
3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

3.3.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen
3.01

Reserve Programma Binnenstad

L

-17

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.01

Reserve Programma Binnenstad

B

17

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.02

Nabetaling ondernemersfonds

L

70

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.02

Nabetaling ondernemersfonds

B

-70

-

-

-

I

Paul Dirkse

-

-

-

-

Totaal budgetoverhevelingen
programma 3

-

-

-

-

Resultaat na
budgetoverheveling

-

-

-

-

Resultaat programma 3

Budgetoverhevelingen
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3.3.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Reserve programma Binnenstad
In 2018 wordt er € 16.700 teveel onttrokken aan de reserve programma Binnenstad. Dit wordt gecorrigeerd
door het krediet voor programma binnenstad 2015-2018 met hetzelfde bedrag te verlagen.
Nabetaling Ondernemersfonds
Bij de oprichting van het Ondernemersfonds in 2005 is met het oog op mogelijke terugvorderingen gekozen
95% van de bijdrage in het lopende belastingjaar over te maken en een eventuele nabetaling of terugvordering
te verrekenen met de overige 5% die 3 jaar later werd overgemaakt. In de praktijk is gebleken dat er
geen sprake is geweest van terugvorderingen. Bovendien heeft het Ondernemersfonds een bufferkapitaal
opgebouwd. Daarom is met het Ondernemersfonds afgesproken om met ingang van belastingjaar 2017 de
geprognotiseerde bijdrage aan het Ondernemersfonds voor 100% uit te keren. Dit heeft tot gevolg dat er in
2018 een hoger bedrag gereserveerd zal moeten worden voor het Ondernemersfonds, namelijk de 100% van
het lopende belastingjaar, en de 5% nabetaling van 2015 en 2016. De hogere bijdrage van € 70.000 wordt
gedekt door opbrengsten OZB eigenaren- en gebruikers niet-woningen.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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4
Bereikbaarheid
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Bereikbaarheid
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

4
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn voor alle vormen van vervoer. Door middel van een
goede hoofdontsluitingsstructuur, een balans tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en
duurzame mobiliteit wordt ingezet op een gastvrij Leiden.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
Het aanbod van ﬁetsparkeervoorzieningen op het Morssingelterrein is in april 2018 uitgebreid met
660 plekken. Dit is gebeurd vlak voor de uitbreiding van het restrictiegebied in de Stationsweg, waar
veel ﬁetsen buiten de rekken geparkeerd stonden.
De mogelijkheden voor het realiseren van een laadstation voor elektrische bussen bij station De Vink
wordt samen met Arriva onderzocht.
De aanleg van de RijnlandRoute is in volle gang. Er is o.a. gestart met de bouw van een viaduct over
de Oude Rijn, de startschacht voor de geboorde tunnel, het aquaduct Veenwatering en geluidwering
voor de Stevenshof. In het najaar start de ombouw van knooppunt Leiden-west.
Het verkeerseducatiebeleid zal in het najaar van 2018 worden opgesteld. Het veilige
schoolomgevingproject krijgt meer vaart en zal in 2019 worden afgerond.
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3.4.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
Doel

Prestatie

4A1 Meer ﬁetsgebruik

4A1.1 Opstellen ﬁetsbeleid
4A1.2 Fietsparkeren
4A1.3 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer
4A1.3 Verbeteren Fietsroutes
Diverse projecten zoals Spoorweghavenpad en ﬁetsrotonde Herenstraat worden in 2018 voorbereid (inclusief
participatie, vergunningen, aanbesteding e.d.). Start uitvoering is afhankelijk van deze voorbereiding en naar
verwachting in 2019. Verwijderen en verbeteren ﬁetspalen, promotie ﬁetsen en optimaliseren wachttijden bij
verkeerslichten op hoofdﬁetsroutes worden doorlopend uitgevoerd. Het project Morsstraat is uitgevoerd.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen busstation

4B2.1 Bepalen locatie busstation

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer
Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
4C1.2 Rijnlandroute
4C1.3 No Regret - Maatregelen LAB71
4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park
4C1.5 Leidse Ring Noord
4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer
4C1.5 Leidse Ring Noord
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient het doorgaand verkeer
buiten het stadscentrum en stedelijke kernen te rijden. Hiervoor wordt de ringweg rond de agglomeratie
ontwikkeld: onderdeel van deze ring is de Leidse Ring Noord. Het project Leidse Ring Noord bereidt
maatregelen voor die de doorstroming op en naar de ring bevorderen. De wegen die de noordzijde van de
Leidse Ring vormen zijn Oude Spoorbaan, Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan.
De gemeenteraden van zowel Leiden als Leiderdorp hebben in juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord
vastgesteld. De veranderingen in de verkeerskundige inzichten, de aansluitende gebiedsontwikkelingen en
bijv. de plaatsbepaling van busstation, leiden tot wijziging van de verkeerskundige uitgangspunten en maken
een actualisatie van het kaderbesluit noodzakelijk. In het najaar van 2018 worden de tracédelen van de LRN
gelegen ter hoogte van de gebiedsontwikkelingen Kooiplein (Willen de Zwijgerlaan) en het Stationsgebied
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(Schipholweg) gezamenlijk en integraal uitgewerkt. Deze uitwerking zal gezamenlijk met overige tracédelen
in 2019 ter besluitvorming worden aangeboden. Door het proces aangepast vorm te geven zal dit naar
verwachting geen grote gevolgen voor de planning van de realisatie van deze tracédelen Engelendaal en
Plesmanlaan.

Beleidsterrein 4D Parkeren
Doel

Prestatie

4D1 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

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving
Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingsbeleid
4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen op wijkniveau
4E1.3 Bebording en bewegwijzering

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving
4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen op wijkniveau
De voorbereidingsfase voor de verkeersmaatregelen in de Gasthuiswijk en Fortuinwijk nemen meer tijd in
beslag omdat er gekozen is voor een klimaat-adaptieve richting en integrale aanpak. De wijk wordt Duurzaam
Veilig ingericht, maar ook het riool wordt vernieuwd.
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3.4.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen
4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

L

0

0

0

0

S

Paul Dirkse

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

B

0

0

0

0

S

Paul Dirkse

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

L

-1

-1

-1

-1

S

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

L

19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

B

-19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

L

19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke ﬁetsbeugels
Binnenstad

B

-19

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.02

Krediet
haalbaarheidsonderzoek
uitbreiding
Haarlemmerstraatgarage

L

50

-

-

-

I

Martine Leewis

4.02

Krediet
haalbaarheidsonderzoek
uitbreiding
Haarlemmerstraatgarage

B

-50

-

-

-

I

Martine Leewis

4.03

MEAS-locatie

L

-32

-

-

-

I

Fleur Spijker

4.03

MEAS-locatie

L

32

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.03

MEAS-locatie

L

-

1

1

1

S

Martine Leewis

4.03

MEAS-locatie

B

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

4.03

MEAS-locatie

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

4.04

Krediet Uitbreiding Betaald
Parkeren

L

-

9

9

9

S

Martine Leewis

4.04

Krediet Uitbreiding Betaald
Parkeren

B

-

-9

-9

-9

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-41

-704

-814

-828

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

-

607

619

743

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-2.000

-

-

-

I

Fleur Spijker

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

2.000

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

74

219

446

338

S

Fleur Spijker

4,05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

-

-

-102

-103

S

Paul Dirkse

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-40

-

-

-

S

Fleur Spijker

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

7

-123

-149

-150

S

Paul Dirkse

-

-

-

-

Resultaat programma 4

Budgetoverhevelingen
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Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

Totaal budgetoverhevelingen
programma 4

-

-

-

-

Resultaat na
budgetoverheveling

-

-

-

-

I/S

Portefeuillehouder

3.4.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Krediet Wijkcirculatie- en veiligheidsplan maatregelen binnenstad
Dit krediet wordt ingezet voor verkeersvoorzieningen in de hele stad naar aanleiding van meldingen uit
de stad en voor verbetering van de verkeerssituatie bij werkzaamheden aan de weg (beheer). Bij de Eerste
Bestuursrapportage 2018 is per abuis van de gevraagde € 883.415 een bedrag van € 83.415 beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt om nu de resterende € 0,8 miljoen uit het meerjareninvesteringsplan beschikbaar te stellen.
Krediet verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal
De planvoorbereiding alsmede de uitvoering van het project verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal hebben
vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er een aantal noodzakelijke onvoorziene werkzaamheden ten behoeve
van dit project uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een tekort van € 20.000. Voorgesteld wordt om het tekort te
dekken door het krediet 'aanpak black spots' met hetzelfde bedrag te verlagen.
Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren
De Uitbreiding Betaald Parkeren is in vier fases afgerond. Bij het in goede banen leiden van het project is extra
inzet ingezet van interne medewerkers. Hierbij ging het om medewerkers van communicatie, Projectbureau,
beleid en de technische dienst. Daarnaast moesten alle parkeerautomaten op de juiste stroomaansluitingen
worden aangesloten. Bij de opstart van het project was echter gekozen voor aansluitingen op het openbare
verlichtingsnet, die uiteindelijk niet voldoende stroom gaven aan de parkeerautomaten, zodat tijdens de
eerste fase van de Uitbreiding Betaald Parkeren alle automaten op huisaansluitingen zijn overgezet. Dit heeft
geresulteerd in een overschrijding van € 67.096 op het krediet. Deze overschrijding wordt gedekt door een
onttrekking aan reserve Parkeren voor hetzelfde bedrag.
Voorbereidingskrediet HOV centrumroute Gouden Balbrug
Verbetering van de doorvaarbaarheid van de binnenstad van Leiden wordt al langere tijd nagestreefd. Leiden
ontpopt zich steeds meer als waterstad. Om dat te bereiken worden kansen benut indien die zich aandienen
bij reeds geplande investeringen. Bij de herinrichting van de Langegracht ontstaat zo’n kans. Door het
doorvaarbaar maken van de Gouden Balbrug ontstaat een rechtstreekse verbinding vanuit de richting van de
Kagerplassen naar het stadscentrum. Watertoerisme neemt in omvang toe, dat is ook al te merken in de Leidse
wateren. Het ﬁjnmaziger maken van het waternetwerk draagt bij aan een betere verdeling van het vaarverkeer.
Het spreekt voor zich dat hoe ruimer de doorvaart is des te meer schepen van de route gebruik kunnen maken.
Aan de andere kant is het verruimen van de doorvaart gelimiteerd door de eisen die worden gesteld door het
wegverkeer en de eisen vanuit de aansluitende omgeving en panden. Een beweegbare brug op deze locatie
is overigens niet aan de orde. Deze locatie is ook markant gelegen in de noord-zuid ﬁetsroute van en naar
het stadscentrum. Die functie zal naar verwachting de komende jaren belangrijker worden. Door het inpassen
van een stadsbrug ontstaat in de Centrumroute een kans voor een ruimtelijke verbijzondering. Bovendien
kan in navolging van het St. Jorisplein en het plein aan de Pelikaanstraat deze locatie verkeersveiliger worden
ingericht. In de studie van de komende tijd zal gezocht worden naar een optimalisatie van de inpassing.
Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 661.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden
en het maken van een ontwerp voor de Gouden Balbrug en dit te dekken vanuit het meerjareninvesteringsplan
waarin een investering van € 3,5 miljoen is opgenomen voor het aanleggen van de Gouden Balbrug.
Krediet HOV Centrumroute Deeltrace Jan van Hout/Levendaal
Zoals in de Decemberwijziging 2017 is aangegeven zijn er hogere plankosten bij krediet HOV Centrumroute
- deeltrace Jan van Hout/Levendaal door veel personeelswijzigingen en tijdsdruk waarmee de voorbereiding
en de uitvoering was belast (in verband met de planning van de Garenmarkt). Gezien de complexiteit konden
ook niet alle werkzaamheden meteen worden uitgevoerd. Deze worden nu op een later moment uitgevoerd.
Om betreffende werkzaamheden uit te voeren moet het krediet met € 300.000 worden verhoogd. Voorgesteld
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wordt om deze ophoging te dekken uit de 4e fase deeltrace Schuttersveld. Dit najaar wordt onderzocht of het
resterende krediet voldoende is voor de aanleg van de vervolg trace's Cenrumroute in verband met de hogere
kosten voor verkeersregelaars en marktwerking (de prijzen stijgen harder dan de gehanteerde indexering).
Mogelijk volgt hier een extra aanvraag voor de HOV centrumroute in de Kaderbrief 2020 uit.
Krediet St. Jorissteeg en Jan van Hout/Levendaal
In de Eerste Bestuursrapportage 2018 is de ﬁnanciele bijdrage vanuit de kredieten voor groot onderhoud van
het Cluster Beheer voor het project HOV Jan van Hout/Levendaal omgezet naar een kredietverhoging bij dit
project en een kredietverlaging bij het Cluster Beheer. De investering voor de St. Jorissteeg behoort echter
bij het uitvoeringsbesluit Hooigracht, het werk aan de St. Jorissteeg wordt met het project HOV Hooigracht
uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het krediet St.Jorissteeg met € 46.625 te verhogen en het krediet Jan v.
Hout/Levendaal met hetzelfde bedrag te verlagen. Daarnaast is de bijdrage uit de voorziening voor onderhoud
Lammenschans geen ﬁnancieel onderdeel meer van het krediet Jan van Hout/Levendaal terwijl dit onderhoud
aan de Lammenschansweg wel meegenomen is in de werkzaamheden van het project HOV Jan van Hout/
Levendaal. Voorgesteld wordt het krediet Jan v. Hout/Levendaal met € 57.000 te verhogen en dit te dekken met
een bijdrage van het Cluster Beheer.
Krediet verkeersvoorzieningen Kennedylaan
Op verzoek van Hoogvliet Beheer wordt het parkeerareaal bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan
uitgebreid. Concreet door 6 parkeervakken toe te voegen en een parkeerstrook in de Kennedylaan te
verbeteren qua inrichting, zodat deze beter benut gaat worden. Het krediet 'kleine verkeerskundige
voorzieningen' wordt verhoogd met een bedrag van € 29.000, gelijk aan de te ontvangen bijdrage van
Hoogvliet.
Krediet kleine verkeerskundige voorzieningen
In 2018 is een subsidie ad € 24.375 ontvangen van de provincie voor 'gedragsbeïnvloeding verkeer (2017)'.
Van dit budget zijn de volgende maatregelen uitgevoerd: Verbeteren verkeerssituatie (gedragsbeïnvloeding):
Teamalert Streettalk, Verbeteren verkeerssituatie (Infrastructuur): Smaragdlaan drempels, Ongevallenlocatie
Koninginnelaan en Charley Toorop, - School-/thuisroute - School op Seef - Infrastructuur: Houtkwartier.
Voorgesteld wordt om de baten en lasten van het krediet 'kleine verkeerskundige voorzieningen' te verhogen
met het bedrag van € 24.375.
Tijdelijke ﬁetsbeugels Binnenstad
In Decemberwijziging 2017 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van tijdelijke ﬁetsbeugels op
zaterdag voor het ﬁetsparkeren voor de komende 3 jaar. Dit budget blijkt niet toereikend. Voorgesteld
wordt om vanuit het krediet van de herinrichting Haarlemmerstraat een aanvullend bedrag van € 19.060
beschikbaar te stellen. Betreffende kosten mogen niet worden geactiveerd. Het krediet voor de Herinrichting
Haarlemmerstraat wordt met € 19.060 verlaagd en de dotatie in de reserve Afschrijving Investeringen voor de
kapitaallasten wordt met hetzelfde bedrag afgeraamd.
Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage
De Haarlemmerstraatparkeergarage is inmiddels bijna 30 jaar oud en vertoont leeftijdsgebreken
die een hoogwaardige renovatie noodzakelijk maken. Daarnaast spelen in het gebied rond de
Haarlemmerstraatgarage twee grote ruimtelijke ontwikkelingen die een beroep doen op de parkeercapaciteit
van de Haarlemmerstraatgarage. Deze ontwikkelingen zijn de herinrichting van de Hooigracht in het kader
van de Centrumroute en de herontwikkeling van de Kaasmarkt. De herinrichting van de Hooigracht zorgt
ervoor dat er 54 parkeerplaatsen (vergunninghouders) op straat verdwijnen en opgevangen moeten worden
in de Haarlemmerstraatgarage. Bij de beoogde planontwikkeling van de Kaasmarkt blijft een parkeervraag
over van 23 parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Ook deze vergunninghouderplaatsen moeten, vanwege
loopafstanden, in deze garage opgevangen worden. De Haarlemmerstraatgarage heeft nu een capaciteit van
269 parkeerplaatsen. De Haarlemmerstraatgarage kan met maximaal drie verdiepingen worden uitgebreid,
waarbij iedere verdieping circa 30 parkeerplaatsen heeft. De garage was een bezoekersgarage maar zal
hierdoor ook een bewonersgarage worden. Voorgesteld wordt om een krediet van € 50.000 beschikbaar te
stellen voor een haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage. De dekking zal plaatsvinden
door een onttrekking van hetzelfde bedrag aan de reserve parkeren.
MEAS-locatie
Op de hoek Vijf Meilaan - Rooseveltstraat wordt op de plek van het voormalig tankstation een bouwplan
gerealiseerd: de MEAS-locatie. Voor de inrichting van de groenstructuur wordt het krediet 'MEAS locatie
Rooseveltstraat-Vijfmeilaan' met een bedrag van € 32.000 verhoogd. De kapitaallasten worden gedekt door een
onttrekking van hetzelfde bedrag aan reserve Stedelijke Ontwikkeling en dotatie aan reserve afschrijvingen
investeringen. De rentelasten van € 544 worden in mindering gebracht op de prestatie geldleningen.
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Krediet Einsteinweg
Het project Einsteinweg (wegvak 5B) is gerealiseerd in samenwerking met Universiteit Leiden. Vanwege de
samenhang met het OBSP (openstellen Ehrenfestweg) was er sprake van een beperkte tijd waarin de realisatie
plaats moest vinden. Na opening van de weg is de scope uitgebreid met het verleggen van het ﬁetspunt
bij de kruising Ehrenfestweg/Einsteinweg omwille van de verkeersveiligheid voor met name ﬁetsers en het
doortrekken van het vrijliggende ﬁetspad tot de Niels Bohhrweg (wegvak 4). Inmiddels zijn door Universiteit
Leiden ('penvoerder' voor deze twee werken) alle kosten in beeld gebracht en blijkt er in het totale project
Einsteinweg een overschrijding van de totaal beschikbare (plan)kosten. Met de universitieit is een verdeling
afgesproken van de kosten. Voor een (groot) deel betaalt de Universite dus de overschrijding, voor een deel
komt deze ten laste van de gemeente Leiden. Voorgesteld wordt om het krediet Einsteinweg te verhogen met
€ 100.000 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 3.500 te dekken uit de gereserveerde middelen
in het meerjareninvesteringsplan onder programma 4 bereikbaarheid, prestatie 4C104 (project centrale
infrastructuur LBSP).
Actualisatie meerjarige exploitatiebegroting en investeringskredieten ﬁetsparkeren Stationsgebied
Bij het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 1,2,5 (RB 13.0114) is structureel exploitatiebudget voor de
ﬁetsenstalling Rijnsburgerblok beschikbaar gesteld. Bij het besluit over de Kaderbrief 2016 is - op basis
van de business-case ﬁetsparkeren stationsgebied - een meer actuele exploitatie van de ﬁetsenstalling
Rijnsburgerblok begroot waardoor de exploitatie van het uitvoeringsbesluit uit 2013 kan vervallen. Dit
geeft in 2018 een gering voordeel van € 7.100 en vanaf 2019 een structureel nadeel van € 25.000. Bij het
uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 1,2,5 is ook een krediet beschikbaar van in totaal € 6,4 miljoen voor
stichtings- en inrichtingskosten van de ﬁetsenstalling. Hiervan wordt bij oplevering van de ﬁetsenstalling
(naar verwachting begin 2019) een bijdrage betaald door Prorail van € 3,2 mln. De bijdrage van Prorail wordt
bij deze bestuursrapportage opgenomen in het krediet. Het effect hiervan is dat de jaarlijkse kapitaallasten
die opgenomen zijn in de meerjarenbegroting voor een deel kunnen worden verlaagd. Dit geeft voor de
meerjarenbegroting een voordelig effect door lagere lasten. In de begroting is rekening gehouden met een
hogere onttrekking voor dekking van deze kapitaallasten uit de reserve ﬁetsenstalling station. Deze kan ook
komen te vervallen. Dit geeft in 2018 een gering voordeel, in 2019 een nadeel van € 97.000 oplopend tot een
bedrag van € 122.600 vanaf 2021. In 2018 wordt het voordeel van beide actualisaties en vanaf 2019 de nadelen
verrekend met de stelpost kapitaallasten. Deze stelpost is bedoeld om eventuele correcties op kapitaallasten
met een ﬁnancieel effect gedurende het jaar op te vangen. Bij het opstellen van de eerstvolgende kaderbrief
worden deze betrokken in de berekening van het nieuwe meerjarenbeeld voor de kapitaallasten.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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5
Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

5
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De integrale aanpak van de projecten Gasthuiswijk, Haagweg-Zuid en Houtkwartier en het
meenemen van de thema’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie vragen om een langere
voorbereiding van de projecten dan eerder werd verwacht.
We willen een pilot houden over een duurzame inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad.
Het klimaat verandert in Nederland en dat was in 2018 in Leiden ook goed merkbaar. Zo hebben we
in het voorjaar meer stormen dan normaal gehad en in de zomer een lange periode met tropisch
warm en droog weer. Dit had ook gevolgen voor het groen en het onderhoud hiervan.
We gaan voortvarend aan de slag met burgerinitiatieven ter vergroening van de stad. Zo krijgt
Leiden 4 Tiny Forests, de eerste in park Kweeklust. Samen met bewoners wordt een buitenarena
ontwikkeld in park Zeeheldenbuurt en wordt de Korte Vlietzone samen ingericht en beheerd.
Er wordt een bestuurlijke visie opgesteld over het aanbrengen van focus in de tweede periode van
het duurzaamheidsprogramma (2018 t/m 2020).
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3.5.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte
Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte
5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad
5A1.3 Beheren openbare ruimte
5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval
5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval
5A1.6 Beheren contracten buitenreclame
5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte
5A1.3 Beheren openbare ruimte
Openbare Verlichting (OVL)
Voor het onderdeel beheren openbare verlichting is achterstand ontstaan in het uitvoeren van
vervangingswerkzaamheden (investering). Het betreft de vervanging van armaturen door LED armaturen.
Deze worden wijk/ buurt gericht vervangen. Dit is bekend en eerder ook gemeld. Verwachting is dat
inhaalslag in 2018 goed op gang komt en medio 2019 wordt ingelopen. Naast de inhaalslag wordt dagelijks
onderhoudvanzelfsprekend conform plan uitgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente, een
goede verlichting van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Hiermee realiseert zij een veilige,
duurzame en sfeervolle omgeving voor alle gebruikers van de openbare ruimte.

Beleidsterrein 5B Openbaar water
Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren
waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen
5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen
5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

Toelichting doelenboom beleidsterrein 5B Openbaar water
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering
Beheren riolering
In het project Gasthuiswijk wordt de rioolvervanging in combinatie met de klimaatadaptieve bovengrondse
inrichting en de energietransitie aangepakt, om zo te komen tot een doelmatig en integraal resultaat. Hierdoor
ontstaat vertraging bij de uitvoering van de rioolwerkzaamheden. In 2018 wordt in de Gasthuiswijk wel een
deel van de riolering gerenoveerd (kousmethode). De rioolvervanging fase 1 wordt in 2019 uitgevoerd.
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Beleidsterrein 5C Openbaar groen
Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen
5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
5C1.3 Beheren openbaar groen
5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve
waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit
5C2.2 Opvang zwerfdieren
5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen
5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder
5C2.5 Aanleggen Singelpark

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen
5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
Het project Morspark is vertraagd. Door een intensieve participatie in de ontwerpfase, problemen met de
levertijd van materialen, onvoldoende uitvoerende capaciteit en het verhelpen van vandalisme en stormschade
heeft geleid tot vertraging in de werkzaamheden en oplopende kosten. De raad is hierover geïnformeerd door
middel van een collegebrief.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Doel

Prestatie

5D1 Verhogen duurzaamheid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.
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3.5.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers
5.03

Energiekosten openbare
verlichting

L

65

-

-

-

S

Martine Leewis

5.05

Groen werkzaamheden

L

130

-

-

-

I

Martine Leewis

5.06

Maatregelen Stationstunnel

L

150

-

-

-

I

Martine Leewis

Budgetneutrale wijzigingen
5.01

Krediet Noorderkwartier West
(tekort)

L

-

6

5

5

S

Martine Leewis

5.01

Krediet Noorderkwartier West
(tekort)

L

-

-6

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.03

Energiekosten openbare
verlichting

L

-7

-7

-7

-7

S

Martine Leewis

5.03

Energiekosten openbare
verlichting

B

7

7

7

7

S

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

L

-

10

10

10

S

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

B

-

-4

-4

-4

S

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

L

100

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

B

-100

-

-

-

I

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

L

-

-5

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling
Zeeheldenbuurt

L

-

3

3

3

S

Martine Leewis

5.11

Krediet herontwikkeling
Zeeheldenbuurt

B

-

-2

-2

-2

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling
Zeeheldenbuurt

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling
Zeeheldenbuurt

L

60

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling
Zeeheldenbuurt

B

-60

-

-

-

I

Martine Leewis

5.12

Singelpark - Ambachtsplein

L

140

-

-

-

I

Martine Leewis

5.12

Singelpark - Ambachtsplein

B

-140

-

-

-

I

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-116

-

-

-

I

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

116

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-

6

6

6

S

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

B

-

-5

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

50

-

-

-

I

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

B

-50

-

-

-

I

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

-

-3

19

18

S

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

B

-

2

-15

-15

S

Paul Dirkse

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

-

1

-4

-4

S

Paul Dirkse
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Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

5.15

Programma Leidse
Ommelanden (LOL)|

L

135

-

-

-

I

Martine Leewis

5.15

Programma Leidse
Ommelanden (LOL)|

B

-135

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

B

-695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

-695

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

-

-34

-34

-34

S

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

B

-

34

34

34

S

Paul Dirkse

345

-

-

-

Resultaat programma 5

Budgetoverhevelingen
5.04

Overdracht water (polders) van
gemeente naar waterschap

L

-361

-

27

334

I

Martine Leewis

5.10

Verschuiving budget
Duurzaamheidsagenda

L

350

-350

-

-

I

Martine Leewis

5.10

Verschuiving budget
Duurzaamheidsagenda

B

-350

350

-

-

I

Martine Leewis

-361

-

27

334

-16

-

27

334

Totaal budgetoverhevelingen
programma 5

Resultaat na
budgetoverheveling

3.5.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Energiekosten openbare verlichting
De energiekosten voor openbare verlichting vallen circa € 65.000 hoger uit dan geraamd, omdat de tarieven
onderhevig zijn aan de marktwerking (hogere tarieven dan 2017) en omdat er een achterstand is in het
vervangen van conventionele verlichting naar ledverlichting (lager energieverbruik).
Groen werkzaamheden
Het klimaat verandert in Nederland en dat was in 2018 in Leiden ook goed merkbaar. Zo hebben we in het
voorjaar meer stormen dan normaal gehad en in de zomer een lange periode met tropisch warm en droog
weer. Dit heeft ook gevolgen voor het groen en het onderhoud hiervan. Door de stormen moest er meer
zaagwerk uitgevoerd worden aan bomen. Daarnaast is een deel van het eind 2017 uitgevoerde snoeiwerk
abusievelijk ten laste van het budget 2018 gefactureerd. Dit leidt tot een eenmalig tekort van € 88.000.
Vanzelfsprekend wordt het in dit jaar zo geregeld dat het dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer
voordoen. Tijdens de periode van droogte is preventief voor een bedrag van € 42.000 extra inzet gepleegd om
bomen en planten beter te beschermen en vitaal te houden, vooral door water te gaan geven.
Maatregelen Stationstunnel
Voor de Stationspleintunnel is het vanwege wetswijziging nodig om het veiligheidsbeheerplan, het
calamiteitenbestrijdingsplan en QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) te evalueren en aan te passen. Dit betekent
dat procedures worden geëvalueerd en de plannen in de praktijk volledig worden herschreven. Ook de QRA
wordt volledig herzien. Daarnaast dient een zogenaamd OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) plan opgesteld te
worden voor bij de tunnel betrokken medewerkers. Incidentele kosten bedragen € 150.000. Op basis van de
de uitkomst van de evaluatie kan worden bepaald of een openstellingsvergunning nodig is en of er verdere
ﬁnanciële gevolgen zijn indien er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
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Budgetneutrale wijzigingen:
Krediet Noorderkwartier West (tekort)
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2017 is reeds als risico opgenomen bij het programma Stedelijke
Ontwikkeling dat er sprake zal zijn van een overschrijding van de uitvoerings- en plankosten van het project
Herinrichting Noorderkwartier West. Hier was de verwachte overschrijding becijferd op € 270.000. De
overschrijding bij de huidige afronding van het project bedraagt afgerond € 110.000. Dit is het gevolg van het
aantreffen van 42 loze kabels en leidingen in de Prins Frederikstraat op het moment dat de helft van de straat
reeds herstraat was. Er is een privaatrechtelijke juridische aansprakelijkheidstelling gestart richting Liander,
die eigenaar is van deze loze kabels en leidingen. Er is een claim neergelegd van € 150.000 in verband met
de gemaakte extra uitvoerings-, vertragings- en plankosten. Over de uitkomst van deze claim kunnen wij op
dit moment nog geen uitsluitsel geven, omdat Liander de claim betwist (uitspraak naar verwachting in 2019).
Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 110.000. De dekking van structurele
kapitaallasten van € 5.400 wordt meegenomen bij de mee- en tegenvallers uit de herijking van de cashﬂow
meerjarenbeeld investeringen (Programmabegroting 2019).
Project Morspark
Bij het project Morspark wordt een overschrijding verwacht van maximaal € 200.000 (het oorspronkelijke
krediet bedraagt € 1.030.000). Deze overschrijding heeft een veelheid aan oorzaken, zoals een intensieve
participatie in de ontwerpfase, problemen met de levertijd van materialen, onvoldoende uitvoerende capaciteit
en het verhelpen van vandalisme en stormschade (de laatste posten komen in deze fase nog ten laste van het
projectbudget). De hierdoor ontstane vertraging van de werkzaamheden heeft gezorgd voor het oplopen van
plankosten en het ontstaan van meerwerk tijdens de uitvoering. Door deze tussentijdse aanpassingen en als
gevolg van voortschrijdend inzicht is het noodzakelijk om de inrichting ten opzichte van het oorspronkelijk
ontwerp aan te passen. De raad is met een brief van het college geïnformeerd. Voorgesteld wordt om het
krediet met een bedrag van € 200.000 te verhogen en dit voor een bedrag van € 100.000 te dekken door een
onttrekking aan de reserve Ontsluiting Groengebieden. Voor het overige deel van € 100.000 is geen dekking.
De dekking van structurele kapitaallasten van € 4.880 wordt meegenomen bij de mee- en tegenvallers uit de
herijking van de cashﬂow meerjarenbeeld investeringen (Programmabegroting 2019).
Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt
Binnen krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt zijn verschillende projecten gedeﬁnieerd. Eén ervan is
maatschappelijk welzijn. Hierin is € 60.000 beschikbaar voor de inrichting van een activeiteitenplek binnen het
Zeeheldenpark. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar het project 'inrichting park Zeeheldenpark'.
Krediet restauratie aula Groenesteeg
In 2016 werd besloten om de Aula Groenesteeg van de lijst met te verkopen panden te halen, vanuit de
overweging dat het pand een onlosmakelijk onderdeel is van de historische begraafplaats. Vastgesteld werd
dat na restauratie het pand tegen een marktconforme huur verhuurd kan worden. In 2017 werd de restauratie
voorbereid en in uitvoering genomen, gericht op een marktconforme verhuur. Dekking van de geraamde
kosten werd gevonden in een bijdrage vanuit het project Singelpark, een bijdrage van de Cluster Beheer vanuit
hun onderhoudsbudget en een beperkte subsdie. De overschrijding van de geraamde kosten is o.a. opgetreden
door meerwerk en uitvoering van werkzaamheden die niet ten laste van de huurder gebracht konden worden.
Voorgesteld wordt om het krediet restauratie aula Groenesteeg met € 30.168 te verhogen en dit te dekken door
het krediet Singelpark - begraafplaats Groenesteeg met hetzelfde bedrag te verlagen.
Krediet Korte Vlietzone
Door een ontvangen subsidie en een bijdrage van Cluster Beheer wordt het budget voor het project Korte
Vlietzone hoger. Binnen het project Korte Vlietzone zal het huidige pad worden vervangen door een nieuw
parkpad. Cluster Beheer had voor het onderhoud van dit pad een budget opgenomen van € 37.500. In overleg is
bepaald om dit onderhoud mee te nemen in het project Kort Vlietzone. Daarnaast is een subsidie aangevraagd
en toegezegd via Holland Rijnland van maximaal € 134.250 (in het kader van het regionaal Groenprogramma
van HR). Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a. het toevoegen van bomen, herinrichten van het groengebied,
bermen verwilderen, omvorming beplanting, inpassen groen recreatieve routes en het versterken van het
gebruik van het water. Per saldo wordt voorgesteld om het krediet Korte Vlietzone met een bedrag van
€ 171.750 te verhogen
Krediet Tuin van Noord
Het project Tuin van Noord is afgerond met een positief saldo van € 389.000 en wordt in 2018 afgesloten.
Het voordeel wordt veroorzaakt door scopewijzigingen in het project en aanbestedingsvoordelen. Om
het positieve saldo beschikbaar te houden voor het woonrijpmaken binnen het Wijk Ontwikkelplan WOP
Noord wordt voorgesteld het bedrag van € 389.000 beschikbaar te stellen als krediet 'woonrijpmaken GEO Voorthuijsenlocatie' omdat de nog uit te voeren werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte
Prinsenhoek en Kroon van Noord in feite onderdeel zijn van de Tuin van Noord. De kapitaallasten van € 19.450
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(op basis van 25 jaar lineaire afschrijving) worden gedekt door de vrijval van de kapitaallasten van krediet Tuin
van Noord.
Bijdragen krediet Noorderkwartier West
In 2018 zijn bijdragen ontvangen voor krediet herinrichting Noorderkwartier West. Een bedrag van € 5.000
voor zogenoemde geveltuintjes van de duurzaamheidsagenda in het kader van 'bewoners vergroenen mee'
en € 5.270 voor doorlevering van overtollige ﬁetsclips aan krediet Schutterstraat / Poelgeeststraat. Daarnaast
is een bedrag van € 39.490 ontvangen van een nutsbedrijf voor herstel van de bestrating. Voorgesteld wordt
om het krediet Noorderkwarter West per saldo op te hogen met een bedrag van € 40.760 met als dekking de
ontvangen bijdragen.
Verschuiving budget Duurzaamheidsagenda
Het programmabudget Duurzaamheid is verdeeld in jaarschijven. In de uitvoering van het programma zien we
echter een opbouw in activiteiten en daarmee uitgaven die geen gelijke tred houdt met de bij aanvang van het
programma gemaakte verdeling in jaarschijven. In 2018 is het programma volop in uitvoering en is het voor
volledige dekking noodzakelijk om € 350.000 van 2019 naar 2018 te schuiven (gedekt door een onttrekking
aan de reserve duurzaamheidsfondsen). 2018 is tevens een transitiejaar voor het programma Duurzaamheid.
Onderdeel van die transitie is dat de uitvoering en bekostiging van duurzaamheidsactiviteiten meer decentraal
in de organisatie belegd gaan worden.
Programma Leidse Ommelanden (LOL)|
Betreft het ophogen kosten en baten programma en programmamanagement Leidse Ommelanden (LOL). De
provincie Zuid-Holland heeft in december 2014 een meerjarige projectsubsidie toegekend van maximaal € 7,5
miljoen voor activiteiten in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden voor de jaren 2015 –
2019. Jaarlijks dient de gemeente een aanvraag tot voorschotverlening in bij de Provincie zodat de gemeente
dit geld kan inzetten om de door de stuurgroep goedgekeurde projecten van een voorschot te voorzien. Ook de
programmakosten zijn declarabel. Deze budgetneutrale wijziging betreft enerzijds het ophogen van het budget
Programma management LOL op basis van de begrote kosten 2017 voor het programmamanagement en de
verwachte bijdragen door derden van in totaal € 135.000 en anderzijds het ophogen van het krediet met € 1,2
miljoen gedekt door de bijdrage van de provincie Zuid-Holland.
Bloemen in de binnenstad
Vanaf 2018 zijn ook bloembakken aan de lantaarnpalen in de Haarlemmerstraat geplaatst (conform
uitvoeringsbesluit). Ook is op verzoek de Apothekersdijk en Aalmarkt/Boommarkt voorzien van bloemen. En tot
slot ligt zijn er bloemen aan de brug opgehangen tussen de Doezastraat en de Herenstraat.
Tevens hebben we gekeken of we van de huidige bloembakken wat zouden kunnen schrappen. Op een aantal
plaatsen leken de bakken wel overdadig te hangen, op andere mochten er wel wat bloembakken bij. Na een
rondgang langs alle plekken in het bloemenplan is een voorstel gemaakt op een aantal bakken meer/minder
te plaatsen dan in 2017. Dit levert een aantal op van 30 halve (15 hele) minder dan in het plan zomer 2017
beschreven staat. De extra kosten die nodig zijn om het bloemenplan en de uitbreiding te bekostigen is € 6.000.
Voorgesteld wordt om € 6.000 vanuit programma 6 Stedelijke ontwikkeling, stimuleren ruimtelijke kwaliteit
Binnenstad structureel over te zetten naar programma 5, Omgevingskwaliteit, Beheren openbaar groen.
Volkstuinen Zonneveld
Voor compensatie van ingeleverde volkstuingronden is in reserve Leefbaarheidsprojecten een bedrag van
€ 1,0 miljoen gereserveerd. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is € 100.000 van de gereserveerde gelden
beschikbaar gesteld voor de aanleg van de volkstuinen Zonnenveld. Inmiddels is gebleken dat de BTW niet
terugvorderbaar is maar kostprijsverhogend. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 21.000 beschikbaar te
stellen en dit te dekken door een onttrekking aan reserve leefbaarheidsprojecten in wijken.
Singelpark - Ambachtsplein
Voor de herinrichting van het Ambachtsplein, onderdeel van project Singelpark Energiepark, moet de
monumentale portierslogekiosk verplaatst worden binnen dit park. De kosten van verplaatsing zijn niet eerder
meegenomen in de raming. Voorgesteld wordt nu om een krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen met als
dekking een bijdrage uit de in programma 5C1.1 beschikbare middelen Ontwikkelen beleid en groen voor het
onderhoud. Het betreft hier de in 2013 extra structureel toegekende middelen voor beheer Singelpark voor de
geprioriteerde projecten. Van deze gelden wordt circa € 250.000 nog niet gebruikt voor het onderhoud in 2018
omdat de betreffende projecten nog in uitvoering zijn en er in 2018 nog geen onderhoud plaatsvindt.
Singelpark - Ankerpark
Bij het kaderbesluit is een bedrag van € 276.000 gereserveerd voor de uitvoering van het Arsenaalplein. Tot
op heden is niet gewerkt aan de uitwerking als gevolg van de ontwikkelingen bij het naastgelegen project
Humanities Campus. Inmiddels is duidelijk dat deze ontwikkeling nog enkele jaren zal duren en dat het
Arsenaalplein nodig zal zijn als bouwplaatsinrichting voor de universiteit omdat zij in de krappe binnenstad
niet voldoende ruimte hebben om dit ergens anders te realiseren. De gereserveerde middelen voor het
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Arsenaalplein kunnen zodoende aan andere noodzakelijke Singelpark onderdelen worden besteed en de
vergroening van het Arsenaalplein e.o. zo mogelijk te betrekken bij de Humanities Campusontwikkeling.
Voorgesteld wordt om een aanvullend voorbereidingskrediet van € 116.000 beschikbaar te stellen voor het
project Ankerpark voor extra plankosten, middelen om de gewenste ambitie te kunnen realiseren en het project
naar een uitvoeringsbesluit te brengen.
Singelpark - Lakenpark
Het project Lakenplein is geen Singelparkproject, maar ligt wel aan het Katoenpark. Vanuit de door Portaal
en gemeente gezamenlijk geformuleerde opgave wordt het Lakenplein - nu de nieuwe sociale huurwoningen
zijn opgeleverd - groener ingericht. In totaal is hiervoor € 430.000 beschikbaar in de reserve Herstructurering
Woongebieden Portaal. Randvoorwaarden voor de inrichting zijn in ieder geval een toegangsweg en een inrit
naar de parkeergarage van Portaal, bezoekersparkeerplaatsen, toevoegen van extra groen en klimaatbestendig
inrichten van het plein. Voorgesteld wordt om in het MIP2018 een investering voor het Lakenplein op te
nemen van € 430.000 met als dekking de bijdrage uit de reserve Herstructurering Woongebieden Portaal.
Omdat het Lakenplein en Katoenpark aan elkaar grenzen, wordt een integraal herinrichtingsplan gemaakt
en is ook bestuurlijk besloten deze twee projecten in één bestuurlijke portefeuille te plaatsen en daarmee
het Lakenplein onderdeel te laten zijn van de opgave voor het Singelpark. Omdat het aangrenzende
Kaarsenmakersplein vergroend gaat worden, wordt deze opgave in hetzelfde ontwerp meegenomen.
Lakenplein, Kaarsenmakersplein en Katoenpark worden samen Lakenpark. Voor het Kaarsemakersplein/
Lakenplein is reeds circa € 82.259 beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit krediet over te hevelen naar het
Lakenpark.
De vergroening van het Kaarsemakersplein is opgenomen in de 2e fase van het Singelpark. Om het
Kaarsemakersplein integraal met het Lakenplein en Katoenpark mee te nemen wordt voorgesteld om € 300.000
uit de 2e fase van het Singelpark nu beschikbaar te stellen. Voor het Katoenpark is vanuit de middelen voor
het Singelpark € 200.000 beschikbaar, met name bedoeld om het groen te verbeteren en de hekken rondom
de speeltuin de Doorbraak te verwijderen. Vanuit het vervangingsbudget spelen is daarnaast circa € 80.000
beschikbaar om de speeltoestellen van deze speeltuin te vervangen.
Het Lakenplein moet echter tot aan de uitvoering tijdelijk ingericht worden, hiervoor is € 50.000 nodig. Omdat
tijdelijke inrichting van buitenruimte niet activeerbaar is wordt voorgesteld om € 50.000 van het krediet
Lakenpark uit de reserve Afschrijving investeringen te halen. De betreffende kapitaallasten in de bestaande
begroting af te ramen en deze gelden in de reserve Groene Singels te storten als dekking voor de tijdelijke
inrichting.
Kredieten Rhijnhof
Er is geconstateerd dat de (lopende en afgeronde) kredieten met betrekking tot begraafplaats Rhijnhof niet
juist in de administratie van Leiden worden verantwoord. Het betreft investeringen in eigendom van derden
die niet voldoen aan de vereisten om deze te activeren en af te schrijven. Er resteert echter nog één krediet
(7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden) en twee kleine afgeronde kredieten algemene kosten Rhijnhof,
met een boekwaarde op 31/12/17 van in totaal € 649.972 waarover wordt afgeschreven. Daarnaast is er nog een
restant krediet op 7100105 Rhijnhof overige werkzaamheden van € 695.394 waarover ook wordt afgeschreven.
De boekwaarde van de kredieten die ten onrechte zijn geactiveerd worden budgetneutraal afgeraamd met een
incidentele onttrekking aan reserve afschrijving investeringen (een structurele onttrekking aan deze reserve
wordt feitelijk vervangen door de vrijgevallen kapitaallasten van o.a. krediet 7100105).
Budgetoverhevelingen:
Overdracht water (polders) van gemeente naar waterschap
In het kader van overdracht water (polders) van gemeente naar het waterschap is conform collegebesluit
15.0084 een bedrag van € 1.391.000 vastgesteld als te betalen overdrachtsom. De kosten zijn verspreid over de
jaren 2017 (€ 334.000), 2018 (€ 361.000), 2019 (€ 361.000) en 2020 (€ 334.000). Doordat de overdracht langer
duurt dan vooraf gepland worden er in 2018 geen kosten gemaakt. Het budget van 2018, 2019 en 2020 dient
met een jaar doorgeschoven te worden. De lagere kosten voor onderhoud zijn met het vaststellen van de
beheerplannen 2017-2021 reeds verwerkt in het meerjarenbeeld.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
Overige ontwikkelingen:
Aanbestedingen beweegbare bruggen en openbaar groen
De aanbesteding voor de aanpassingen aan vijftien beweegbare bruggen als gevolg van de machinerichtlijn
is momenteel gaande. De machinerichtlijn is wettelijk en hierbij wordt vooral de veiligheid van de bruggen
verbeterd. We constateren dat niet alleen het aantal maar ook de omvang van de orders (derden) in de markt
toeneemt. Door marktwerking zijn aannemers 'minder gretig' om opdrachten uit te voeren waardoor de prijzen
sterk toenemen. De prijstoename is disproportioneel hoger dan de gebruikelijk door de gemeente gehanteerde
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indexeringen. Uit een recente marktconsultatie blijkt dat de meerkosten voor de vier op afstand beweegbare
bruggen € 0,9 miljoen bedragen (ten opzichte van € 1,9 miljoen oorspronkelijk) met een extra kapitaallast van
bijna € 100.000 (vanaf 2020). In de begroting is extra budget opgenomen voor deze tegenvaller. De uitslag van
de aanbesteding van de overige elf lokaal bedienbare bruggen worden meegenomen bij Kaderbrief 2020.
De inschrijvingen voor het onderhoud van het groen zijn bekend. Als gevolg van de betere economische
omstandigheden liggen de kosten € 515.000 hoger dan het budget. Met dit bedrag hebben we het budget
vanaf 2019 opgehoogd.
Wij stellen voor om deze ﬁnanciële tegenvaller voor het jaar 2019 te dekken door een onttrekking uit de
concernreserve. Vervolgens hebben wij de Algemeen directeur de opdracht te geven om vanaf 2020 in eerste
instantie binnen de begroting van het programma Omgevingskwaliteit hiervoor dekking te zoeken. Bij de
Kaderbrief 2020-2023 rapporteren wij over de gevolgen van de effecten op het beheer en onderhoud openbare
ruimte.
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6
Stedelijke ontwikkeling
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Stedelijke ontwikkeling
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

6
Stedelijke Ontwikkeling
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De meeste prestaties binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling 2018 krijgen een groen
stoplicht in deze bestuursrapportage. De verwachting is dan ook dat de resultaten die bij de
prestaties in de begroting zijn genoemd in bijna alle gevallen zullen worden behaald. Er wordt
voortvarend gewerkt aan de vele produkten en projecten van dit programma; van ontwikkelen
omgevingsvisie, het realiseren van vele projecten tot het tijdig verstrekken van vergunningen. Omdat
de prestaties omgevingsvisie en omgevingswet met een groen stoplicht belangrijke onderwerpen zijn
worden ze afzonderlijk toegelicht.De oranje stoplichten bij prestaties 6A4.2 Wonen boven winkels
en 6A4.3 Ontwikkeling Stationsgebied worden vooroorzaakt door vertraging in de besluitvorming.
Bij prestatie 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed is een toelichting opgenomen over
de voortgang van gemeentelijk vastgoed. Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten omvat
meerdere projecten. Een aantal zijn oranje en worden nader toegelicht.

Beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen begroting | 43

3.6.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van
regio, stad en stadsgebieden
6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit
6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium
6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen
6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde
ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke
ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject
6A4.2 Wonen boven winkels
6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied
6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling
Deze prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat het een belangrijk thema is volgt hierna een toelichting.
In 2017 is de Regionale Agenda voor de Omgevingsvisie Hart van Holland opgesteld. Daarin zijn regionale
afspraken gemaakt die leidend zijn voor de lokale omgevingsvisies. In 2018 vindt verdere uitwerking van
deelonderwerpen plaats zoals energie, leefomgeving, verstedelijking, mobiliteit. Deze ontwikkelingen
landen in de lokale omgevingsvisies. De ontwikkeling van de (lokale) Omgevingsvisie Leiden 2040 en het
Ontwikkelperspectief (OP) Leiden Zuidwest wordt voortvarend en met hoge prioriteit uitgevoerd onder de
vlag van het Programma Leiden 2040. In het voorjaar zijn verschillende participatie trajecten opgestart om
burgers bekend te maken met deze ontwikkelingen, om informatie op te halen en hierover te discussiëren.
Voor de Omgevingsvisie is onder andere een Schetsboek Leiden 2040 ontwikkeld waar Leidenaren hun ideeën
konden geven over de ontwikkeling van de stad. Onder leiding van de stadsstedenbouwer Hilde Blank vinden
Stadsmakers-bijeenkomsten plaats over de toekomst van de stad. Hierin hebben belanghebbenden zitting
zoals vertegenwoordigers van corporaties, bedrijven, welzijnsinstellingen, cultuursector, kennisinstituten,
sport, etc. In september vinden er ook junior-Stadsmakersessies plaats met jeugd. In Leiden Zuidwest is
ook een sprankelend participatie traject gaande met bakﬁets- en huiskamergesprekken. Parallel aan deze
participatietrajecten vindt ook inhoudelijke ontwikkeling van deze visies plaats door beleidsonderzoek en data
analyses.
De planning is dat voor de zomer van 2019 het college de eerste Omgevingsvisie Leiden 2040 en het eerste
Ontwikkelperspectief Zuidwest vaststellen. Daarvoor loopt het ontwikkeltraject nog in 2018 en 2019 door met
raadsbetrokkenheid en o.a. een stadsdebat over Leiden 2040 aan het eind van 2018. Een andere belangrijke
beleidsstap is de ontwikkeling van de Verstedelijkings Opgaven en Potentie Notitie (VOPN). Deze notitie
die inzicht geeft in (a) zowel de omvang en plaats van de samenhangende opgaven voor de stad (naast
woningbouw ook duurzaamheid en sociale opgaven) als (b) de verstedelijkingspotentie en kansen, wordt ook in
het najaar van 2018 opgeleverd.
6A1.4 Implementatie Omgevingswet
Een afzonderlijke toelichting van deze prestatie met een groen stoplicht is op zijn plaats. In 2021 treedt
de Omgevingswet in werking. De gemeente Leiden is reeds in 2016 gestart met de voorbereiding van de
invoering van de Omgevingswet. Vanaf 2018 wordt de implementatie van de Omgevingswet nauwer verbonden
aan de inhoudelijke opgaven voor de stad (woningbouw, verduurzaming, sociale inclusiviteit): de denken handelswijze en instrumenten die de Omgevingswet biedt worden ingezet om de doelen voor Leiden
te bereiken. Betere service en communicatie, regelgeving die op orde is, kortere vergunning trajecten,
digitalisering, betere beschikbaarheid van gegevens voor burgers, duidelijke kaders die met participatie
tot stand komen, etc. staan allen uiteindelijk ten dienste aan de ontwikkeling van de stad. De in 2017
door de raad ter beschikking gestelde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet worden
op basis van deze visie ingezet. In 2018 lopen er verschillende projecten voor de implementatie van de
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Omgevingswet onder de vlag van het Programma Leiden 2040. Enkele prominente projecten zijn: ontwikkeling
van Omgevingsvisie Leiden 2040, Ontwikkelperspectief Zuidwest, Verstedelijkings Opgaven en Potentie Notitie
(VOPN), ontwikkeling Omgevingsplan, pilots Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte Rooseveltstraat en Leiden
Noord, participatietraject Investeerdersbetrokkenheid, pilots Regelluwe zones, project Gegevenskwaliteit,
Toezicht en Handhaving processen ingericht naar Omgevingswet, invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet,
regelgeving op orde, gebiedsgericht werken, leertraject ambtenaren. In 2018 is tevens een begin gemaakt om
de nieuwe raad mee te nemen in de gedachte van de Omgevingswet en haar veranderende rol. Dat zal tot aan
2021 doorlopen.
6A4.2 Wonen boven winkels
De prestatie Wonen boven winkels staat op oranje omdat het project ofﬁcieel liep tot 31-12-2017. Het voorstel
voor verlenging is in de maak en zal snel na het zomerreces worden voorgelegd aan college en raad. Inhoudelijk
is het nog steeds een uiterst zinvol project waar inmiddels 86 nieuwe woningen uit zijn voortgekomen en
eind juli 2018 naar verwachting nog eens 11 woningen worden opgeleverd. Naast de toevoeging van nieuwe
woningen verbetert ook de levendigheid van de binnenstad. Er zitten nog 7 projecten in de pijplijn die als ze
doorgaan goed zijn voor circa 55 woningen. Wonen boven winkels is een project dat maar in beperkte mate
te sturen is aangezien we afhankelijk zijn van de wil van pandeigenaren en huurders. In de regel weten deze
ons te vinden op het moment dat een huurder vertrekt en/of een pand wordt verkocht. Leiden scoort goed
met dit project ten opzichte van andere gemeenten zowel in aantallen als in snelheid en kosten (relatief laag).
Inmiddels zijn er enkele andere gemeenten die onze methodiek willen gaan implementeren.
6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied
Deze prestatie is in de begroting 2018 opgedeeld in 5 onderdelen. Alleen het onderdeel 'Deﬁnitieve
planuitwerking en contractvorming YNS-pand' krijgt een oranje stoplicht omdat Ymere haar besluitvorming nog
niet rond heeft; NS en de gemeente Leiden wel. De verwachting is dat dit in het 3e kwartaal van 2018 plaats
zal vinden. De overige vier onderdelen, locatie busstation, bouw Lorentz, planuitwerking en contractvorming
Rijnsburgerblok (K34) en het ﬁetsparkeren rondom Leiden Centraal krijgen allemaal een groen stoplicht.

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed
Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf
6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 en
Vermogensbeheer Grondexploitaties 2018-2022
6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed
6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader
vastgoed (BVK) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is opgestart. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 4
Gymzalen aan de César Franckstraat 40, Opaalstraat 300, Regenboogpad 4 en Valkenpad 38 opgeleverd. Er zijn
werkzaamheden uitgevoerd om de gebouwen beter te isoleren en er zijn zonnepanelen geplaatst. Nu wordt
gewerkt aan plannen voor de verduurzaming van de volgende fase van circa 10 gebouwen. De planning is om
eind dit jaar of volgende jaar te starten met de uitvoering van deze 10 gebouwen.
Tenslotte is vorig jaar een contract gesloten met de coöperatie Zon Op Leiden voor het gebouw aan
de Vennemeerstraat 1. De coöperatie Zon Op Leiden krijgt de beschikking over het dak zodat zij daar
zonnepanelen kunnen plaatsen. Zon Op Leiden zoekt nu particulieren die hierin willen investeren en gebruik
willen maken van de mogelijkheid voor een aandeel in collectieve zonnepanelen. Zon Op Leiden verwacht dat
ze na de zomer de eerste zonnepanelen kunnen plaatsen. Op deze manier werkt de Gemeente Leiden mee aan
de verduurzaming van de stad zonder dat wij hierin direct hoeven te investeren.
In samenwerking tussen de clusters SO (GVM) en PMO wordt gewerkt aan intensiever ruimtegebruik van
het gemeentelijk vastgoed. Er wordt nu gewerkt aan een plan voor de Trix Terwindstraat om dit gebouw te
transformeren tot een multifunctionele accommodatie (MFA) waardoor het zal bijdragen aan een intensiever
gebruik van maatschappelijk vastgoed.
In de MFA Het Gebouw spelen een aantal problemen. Een belangrijk punt is de slechte klimaatbeheersing. Er
is nu opdracht gegeven om zonwering te plaatsen. Daarnaast is een plan gemaakt om de klimaatinstallatie

Beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen begroting | 45

aan te passen. Op deze manier wordt verwacht dat er een belangrijke verbetering wordt gerealiseerd. De
kredietaanvraag voor deze ﬁnanciering is goedgekeurd waardoor er nu gestart kan worden met de uitwerking
van dit plan.

Beleidsterrein 6C Wonen
Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de
woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen
6C1.2Prestatieafspraken met corporaties
6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling
6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein
6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie
6C3.3 Groenoordhallen e.o.
6C3.4 Oude Kooi.
6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen
6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
In de begroting 2018 zijn18 verschillende projecten genoemd bij deze prestatie. Hiervan krijgen 16 projecten
een groen stoplicht. Het project Ananasweg krijgt een oranje stoplicht omdat door vertraging in de
bestemmingsplanprocedure de gefaseerde bouw pas in de eerste helft van 2019 kan starten. Voor het project
Ommedijkseweg (voorheen Haagse Schouwweg 16) is een rood stoplicht van toepassing. In lijn met het
beleidsakkoord 2018-2022 wordt gewerkt aan de ontbinding van de intentieovereenkomst tussen de gemeente
en ontwikkelaar Timpaan. Na de vaststelling van de Leidse omgevingsvisie wordt bekeken welke ontwikkeling
op deze locatie mogelijk en wenselijk is, en met welk volume.
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3.6.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

L

106

-

-

-

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers
6.07

Plankosten YNS-locatie

I

Fleur Spijker

Budgetneutrale wijzigingen
6.01

Opbrengst bouwleges 2018

B

500

I

Fleur Spijker

6.01

Opbrengst bouwleges 2018

B

-500

I

Fleur Spijker

6.02

Bloemen in de binnenstad

L

6

6

6

6

S

Martine Leewis

6.02

Bloemen in de binnenstad

L

-6

-6

-6

-6

S

Fleur Spijker

6.03

Kredieten project Kooiplein

L

-

25

24

24

S

Fleur Spijker

6.03

Kredieten project Kooiplein

L

-

-25

-24

-24

S

Martine Leewis

6.04

Krediet herinrichting
Haarlemmerweg

L

-

4

4

4

S

Fleur Spijker

6.04

Krediet herinrichting
Haarlemmerweg

L

-

-4

-4

-4

S

Martine Leewis

6.05

Aankoop clubgebouw FC
Rijnland

L

85

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.05

Aankoop clubgebouw FC
Rijnland

B

-85

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.06

Voorbereidingskosten Oude
Rijnlocatie

L

250

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.06

Voorbereidingskosten Oude
Rijnlocatie

B

-250

-

-

-

I

Fleur Spijker

106

-

-

-

-

-

-

-

106

-

-

-

Resultaat programma 6

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen
programma 6

Resultaat na
budgetoverheveling

3.6.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Plankosten YNS-locatie
De kosten voor de voorbereiding van YNS locatie (inmiddels ontwikkeling ‘project De Geus’ geheten) hangen
samen met het reduceren van het concernrisico dat het YNS pand tegen een te hoge boekwaarde overgenomen
moest worden. Met collegebesluit BW17.0007 is besloten dat deﬁnitieve gunning van de ontwikkeling van De
Geus aan een ontwikkelaar het moment is dat de kosten voor het project en de 'historische' plankosten als
tegenvaller worden aangemeld bij de bestuursrapportage. De deﬁnitieve gunning en contractering is door
het College in 2018 vastgesteld. De gunning is pas deﬁnitief als alle drie betrokken partijen positief hebben
besloten en dit hebben bekrachtigd met een handtekening. De plankosten tot aan deﬁnitieve gunning door het
College bedragen € 83.655. De plankosten 2018 tot aan het moment van deﬁnitieve besluitvorming door alle
drie de partijen zijn € 21.984. In totaal een éénmalige tegenvaller voor 2018 van € 105.639.
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Budgetneutrale wijzigingen:
Opbrengsten bouwleges 2018
De bouwlegesopbrengsten zitten structureel te hoog in de begroting. Te voorzien valt dat ook in het lopende
begrotingsjaar 2018 de geraamde opbrengsten niet ontvangen gaan worden. De gemeente heeft geen invloed
op de aanvragenstroom. In 2017 is een externe controle ingevoerd op de aanvragen met een bouwsom van
€ 1,0 miljoen euro en hoger. Vooralsnog leidt dit tot een beperkte verhoging van de opbrengsten en dat
is minder dan bij invoering van de externe toets werd verwacht. Aan de hand van de projectenlijst van het
Projectbureau is een inschatting gemaakt van de in 2018 te ontvangen leges op de grotere bouwprojecten die
door een projectleider van het Projectbureau worden geleid. De legesopbrengsten zijn in hoge mate afhankelijk
van de grote bouwprojecten. Deze doorrekening leidt tot de conclusie dat een neerwaartse bijstelling van € 0,5
miljoen van de legesopbrengsten noodzakelijk is. Het nadeel wordt gedekt door een onttrekking van hetzelfde
bedrag uit de egalisatiereserve inkomsten bouwleges.
Krediet vervanging zonwering Sumatrastraat 201
De zonwering van dit gebouw (maatschappelijk vastgoed) is verouderd en in een slechte staat. Deze moet
worden vervangen. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 41.000 (inclusief niet
verrekenbare BTW en onvoorzien). De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 4.510 en worden gedekt binnen
de exploitatie.
Aankoop clubgebouw FC Rijnland
FC Rijnland en VV Leiden hebben kenbaar gemaakt dat de verenigingen binnen afzienbare tijd wensen te
fuseren tot één voetbalvereniging. Beide sportverenigingen zijn gelegen op Sportpark De Morsch II aan de
Smaragdlaan 97A te Leiden. De gemeente heeft in het verleden toestemming gegeven voor het plaatsen van
clubgebouwen op het sportpark. Na de fusie gaat de sportvereniging het clubgebouw van VV Leiden gebruiken.
Het clubgebouw van FC Rijnland komt dus leeg en FC Rijnland wil het clubgebouw verkopen aan de gemeente.
De gemeente wil dit clubgebouw graag overnemen omdat er plannen zijn om het Sportpark De Morsch II te
gaan herontwikkelen tot een multifunctionele sportaccommodatie. Grond, Vastgoed & Markt (GVM) heeft
het clubgebouw laten taxeren. De taxatiewaarde is € 100.000. Het betreft uitsluitend de taxatiewaarde van
de opstallen en niet de onderliggende grond omdat die eigendom is van de gemeente. Met FC Rijnland
zijn onderhandelingen gevoerd voor de verwerving van het clubgebouw. Uiteindelijk is afgesproken dat de
gemeente € 85.000 betaald voor het clubgebouw. Tevens krijgt de gemeente de drie lichtmasten in eigendom.
Aangezien FC Rijnland bij de gemeente een achterstand van € 15.000 heeft in te betalen energiekosten moet
dit bedrag eerst worden verrekend. Dit betekent dat FC Rijnland van de gemeente voor aankoop van het
clubgebouw per saldo een bedrag van € 70.000 ontvangt. Er is nu een vaststellingsovereenkomst opgesteld die
door FC Rijnland ondertekend moet worden. De aankoop wordt geﬁnancierd uit de reserve Grondexploitaties
aangezien het een aankoop betreft om het sportpark op termijn te kunnen herontwikkelen.
Voorbereidingskosten Oude Rijnlocatie
Voor de Oude Rijnlocatie is de verkooptender succesvol afgerond. De contractvorming is afgerond. De tender
heeft meer begeleiding en daardoor meer plankosten nodig gehad dan geraamd. Hierdoor is een tekort
ontstaan van € 100.000. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 250.000 voor de plan- en
uitvoeringskosten tot aan de vaststelling van de grondexploitatie. Deze ophoging wordt gedekt vanuit de
reserve Grondexploitaties. Na afronding van de toekomstige grondexploitatie zal € 250.000 terugvloeien naar
de reserve Grondexploitaties als gevolg van een positief resultaat van de grondexploitatie.
Bloemen in de binnenstad
Vanaf 2018 zijn, zoals besloten bij het uitvoeringsbesluit, bloembakken aan de lantaarnpalen in de
Haarlemmerstraat geplaatst. Op verzoek zijn ook de Apothekersdijk en Aalmarkt/Boommarkt voorzien van
bloemen. Daarnaast zijn er nog bloemen aan de brug tussen de Doezastraat en de Herenstraat opgehangen.
Er is gekeken of het mogelijk is om van de huidige bloembakken wat te kunnen schrappen. Op een aantal
plaatsen leken de bakken wel overdadig te hangen, op andere plaatsen mochten er wel wat bloembakken
bij. Na een rondgang langs alle plekken in het bloemenplan is een voorstel gemaakt om een aantal bakken
meer/minder te plaatsen dan in 2017. Dit levert een aantal op van 30 halve (15 hele) minder dan in het plan
zomer 2017 beschreven staat. Na inzet van deze kostenbesparing zijn de extra kosten die nog nodig zijn om
het bloemenplan en de uitbreiding te bekostige € 6.000. Voorgesteld wordt om € 6.000 vanuit programma 6
Stedelijke ontwikkeling, stimuleren ruimtelijke kwaliteit binnenstad structureel over te zetten naar programma
5, Omgevingskwaliteit, Beheren openbaar groen.
Krediet herinrichting Haarlemmerweg
Het bij projectbesluit Trekvaartplein (RV 08.0053) door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor
plan- en voorbereidingskosten herinrichting Haarlemmerweg (7100129) had ultimo 2017 een negatief saldo
van circa € 12.000. De verwachting was dat begin 2018 het uitvoeringsbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
aan de gemeenteraad aangeboden zou worden waarin deze overschrijding zou worden meegenomen als
historische boekwaarde. Door diverse omstandigheden - waaronder de nieuwe wetgeving inzake woonboten
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per 01/01/2018 - en door het starten van een participatietraject met bewoners zal het uitvoeringsbesluit naar
verwachting begin 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dit betekent dat uitgaven tot aan het
uitvoeringsbesluit tot einde 2018 (nog) niet gedekt zijn. Voorgesteld wordt om hiervoor aan aanvullend
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 112.000 (historische plankosten en verwachte plankosten
t/m uitvoeringsbesluit). Het aanvullende voorbereidingskrediet is nodig voor de plankosten tot en met het
uitvoeringsbesluit in 2019 (o.a. voor deﬁnitief ontwerp- en inrichtingsplan, aanvullende gesprekken met
bewoners, juridische implicaties wetswijziging woonboten/ligplaatsen en aanpassing van het bestemmingsplan).
De kapitaallasten van € 3.920 (op basis van 40 jaar lineaire afschrijving) worden gedekt door de geraamde
kapitaallasten in het meerjareninvesteringsplan voor 'herinrichting Haarlemmerweg'.
Krediet herinrichting plein Timorstraat - Arubapad
Als onderdeel van project Kooiplein is momenteel begonnen met het herinrichten van het plein Timorstraat
- Arubapad. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 190.000. De uitvoerende werkzaamheden zijn echter
geraamd op € 144.000 en de (interne en externe) plankosten zijn geraamd op € 66.000. Per saldo betekent dit
een verwacht tekort is van € 20.000. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken door een voordeel op krediet
'herinrichting Surinamestraat' van hetzelfde bedrag.
Bijdragen projectontwikkelaar krediet uitvoering Kooiplein
Bij het uitvoeringsbesluit Kooiplein (RV 10.0003) is besloten dat gemeente Leiden € 17,3 miljoen beschikbaar
stelt voor de projectontwikkelaar. Van dit bedrag is een bijdrage van € 4,2 miljoen besteed aan de verplaatsing
van het Marecollege zodat een te betalen bedrag van € 13,1 miljoen resteert. De projectontwikkelaar moet
in totaal nog € 6,9 miljoen betalen aan de gemeente Leiden voor ontwikkelfee, afkoop boekwaarden
verwervingen en een bijdrage in de plankosten. Het laatste bedrag wordt in mindering gebracht op het
beschikbaar te stellen bedrag. Per saldo resteert dan binnen krediet Kooiplein een te betalen gemeentelijke
bijdrage van € 6,2 miljoen aan de projectontwikkelaar voor haar grondexploitatie. Feitelijk wordt nu
voorgesteld om het krediet ‘Kooiplein’ met € 6,9 miljoen af te ramen door de lasten (gemeentelijke bijdrage
aan ontwikkelaar) en baten (te ontvangen bijdrage van ontwikkelaar) met hetzelfde bedrag te verlagen.
Kredieten project Kooiplein
Recent is een inventarisatie gedaan naar de ﬁnanciële ontwikkelingen binnen project Kooiplein. Project
Kooiplein bestaat uit de afzonderlijke kredieten: 'Kooiplein uitvoering', 'aansluiting Kooilaan op Willem
de Zwijgerlaan', 'herinrichting Surinamelaan', 'aanleg brug Arubapad- Surinamestraat' en 'herinrichting
plein Arubastraat-Timorstraat'. Hierbij is geconstateerd dat bij krediet 'Kooiplein uitvoering' een
verwacht tekort van afgerond € 700.000 zal ontstaan. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat nog een aantal
uitvoeringswerkzaamheden moeten worden betaald. Tevens moet er nog - conform de raamovereenkomst
met Kooiplein CV - een restantbedrag van circa € 628.000 aan subsidie / bijdragen worden betaald. Op krediet
'aansluiting Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan' is een verwacht positief resultaat van circa € 2,9 miljoen.
Dit positeve saldo wordt deels veroorzaakt door een bedrag van € 1,6 miljoen dat in dit krediet is opgenomen
voor tegenvallers project Kooiplein (beschikbaar gesteld bij het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2015).
Voorgesteld wordt om het nadeel van € 700.000 te dekken uit het voordeel op krediet 'aansluiting Kooilaan op
de Willem de Zwijgerlaan'.
Krediet Nieuw Leijden
In 2018 is een bijdrage van € 79.369 ontvangen op krediet Nieuw Leyden voor afrondende werkzaamheden.
Dit betreft het in rekening brengen aan derden voor het terugbrengen in oorspronkelijke staat van het
bouwterrein langs de Nieuwe Koningstraat. Daarnaast is een bijdrage van € 53.719 ontvangen voor compensatie
parkeerplaatsen van bezoekers herontwikkeling 50 KV station. Beide opbrengsten worden in de raming van het
krediet Nieuw Leijden opgenomen.
Krediet Leeuwenhoekpark
In de tweede bestuurrapportage 2017 is aangegeven dat onduidelijk was wat de exacte overschrijding voor het
project Leeuwenhoekpark zou zijn. Dit had te maken met een juridisch geschil met de aannemer. Inmiddels
is dit duidelijk en komt het neer op een extra overschrijding van € 80.000. De bestaande dekkingsbronnen
voor dit project kennen geen ruimte meer voor de inzet van extra middelen ter dekking van dit tekort.
Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het Leeuwenhoekpark
en de bijbehorende kapitaallasten van € 2.800 te dekken uit de geraamde kapitaallasten opgenomen onder
Programma 4, 4C104 Ontsluiting Bioscience Park.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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7
Jeugd en onderwijs
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Jeugd en onderwijs
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

7
Onderwijs en samenleving
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt in grote lijnen
conform planning. De planvorming voor 2 speeltuinen, de Merendroom en Vijfhoven, is beheers- en
bouwtechnisch complex, waardoor de uitvoering uitloopt.

3.7.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 7A Jeugd
Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie
7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp
aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid
7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en
opvoedingsondersteuning
7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd &
gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
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Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd
7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
In het kader van het versterken van de buurtfunctie van speeltuin (RV15.00.10 en RV 13.80.00)
is geld beschikbaar gesteld voor de aanpassing van 8 speeltuingebouwen.
De verbouwing van 6 speeltuingebouwen zal einde dit jaar zijn afgerond.
De planvorming voor 2 speeltuinen, de Merendroom en Vijfhoven, is beheers- en bouwtechnisch complex,
waardoor de uitvoering uitloopt. Bovendien wordt de verbouwing van het gebrouw SV Merendroom
opgenomen in het integrale gebiedsplan van de Slaaghwijk en het plaatsen van een nieuw gebouw bij
Vijfhoven in de integrale gebiedsvisie van Zuidwest.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang
Doel

Prestatie

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van
kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang
7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
Doel

Prestatie

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen
tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en
vroegschoolse educatie
7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen
7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking
in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met speciﬁeke behoeften

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten
kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale
samenleving
7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van
onderwijs, bedrijven en instellingen
7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor
het onderwijs en halen een startkwaliﬁcatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht
inzetten van projecten
7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
Doel

Prestatie

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van
onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van
lesgebouwen en gymnastieklokalen
7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door
onderhoud en aanpassingen
7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en
bekostiging gymnastiekonderwijs

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.
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3.7.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 7 Jeugd en onderwijs (- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen
7.01

Restant boekwaarde
Boerhaavelaan 44

L

38

-

-

-

I

Paul Dirkse

7.01

Restant boekwaarde
Boerhaavelaan 44

B

-38

-

-

-

I

Marleen Damen

-

-

-

-

Totaal budgetoverhevelingen
programma 7

-

-

-

-

Resultaat na
budgetoverheveling

-

-

-

-

Resultaat programma 7

Budgetoverhevelingen

3.7.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44
Op de activa locatie Boerhaavelaan 44 resteert een boekwaarde van € 38.282. Op deze locatie wordt
nieuwbouw gerealiseerd. Dat betekent dat de restant boekwaarde afgeboekt moet worden. De afwaardering
wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting voor hetzelfde bedrag.
Krediet Nota spelen en bewegen
Voor het oplossen van knelpunten door het verbeteren van bestaande speelvoorzieningen en het creëren van
nieuwe speelplekken en speelaanleidingen is bij het vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage 2017 een
krediet van € 546.000 beschikbaar gesteld. De investering voor het uitvoeringsplan spelen bedraagt € 287.638 en
de kosten voor onderhoud en beheer zijn structureel € 17.224. Voorgesteld wordt om het krediet met € 287.638
te verlagen en de vrijval op de kapitaallasten als dekking te gebruiken voor het structurel onderhoud en beheer
van de speeltuinen.
Kredieten onderwijshuisvesting
Op basis van het vigerende Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt voorgesteld om een krediet van € 4,9
miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van 3 basisscholen Broekplein en een krediet van € 320.000
beschikbaar te stellen voor de uitbreiding basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS). De bijbehorende
kapitaallasten zijn meegenomen bij Kaderbrief 2019.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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8
Cultuur, sport en recreatie
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Cultuur, sport en recreatie
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

8
Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de
positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur,
belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk
zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de
centrumfunctie voor bezoekers te benutten.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
In grote lijnen loopt de uitvoering van de doelen en prestaties van dit programma in de pas met de
begroting.
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3.8.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 8A Cultuur
Doel

Prestatie

8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met
meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten
Leiden nationaal en regionaal op de kaart

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma
door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het
aanbod met (pop)muziek en ﬁlm
8A1.2 Exploitatie Museum de Lakenhal
8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal

8A2 Culturele levendigheid en culturele identiteit van
de (binnen)stad

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de
(binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en
cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van stad als
podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart,
3. het verbinden van cultuur met kennis en historie, 4. het aangaan van
partnerschappen met andere sectoren
8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare
ruimte
8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en
cultuurprojecten en -initiatieven

8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten
en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van
ontdekkingen

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief
programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en
cultuureducatie-instellingen
8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde
kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor
de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor
jongeren, kenniswerkers en expats
8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst
zichtbaar zijn in de stad

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als
onderscheidende kracht: kennis en collecties op het
gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor
diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt
behouden voor toekomstige generaties.
Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties
nationaal en internationaal aan de top (ambitie
I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit
behouden, benutten en versterken voor een
aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad
(ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en
door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten
8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.
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Beleidsterrein 8C Sport
Doel

Prestatie

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede
sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke
sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en
overige sportaccommodaties)
8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf
2018

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen
zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een
maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten
en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen
8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon,
Singelloop) door subsidiëring
8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies
8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport
8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2018
De voorbereiding van de besluitvorming rond de drie sportaccommodatieprojecten vergt meer tijd
dan was voorzien en opgenomen in de planning. Wij zullen uw raad in november van dit jaar een
uitvoeringsbesluit Ijshal aanbieden, tezamen met een afzonderlijk voorstel inzake uitvoering van de bij RV
17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad op 15 februari 2018 aangenomen moties (o.a. inzake duurzaamheid en
verenigingsruimte).
Wat betreft het Indoor Sportcentrum (ISC) zullen wij u, voorafgaand aan een uitvoeringsbesluit ISC, eerst een
voortgangsbesluit voorleggen omtrent een aantal noodzakelijke richtinggevende uitspraken gericht op o.m.
gebouwontwerp, duurzaamheid en locatie speciﬁeke aspecten. Gelet op de huidige stand van diverse lopende
deelonderzoeken verwachten wij u dit voorstel ultimo 2018 aan te kunnen bieden. Een uitvoeringsbesluit ISC
staat daarmee gepland voor 2019.
8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies
Met het vaststellen van de programmabegroting is, conform het voorstel uit de kaderbrief 2017-2020, per
kalenderjaar 2017 een reserve van € 500.000 ingesteld ten behoeve van sportstimulering. Van dit budget is nog
zo’n € 300.000 beschikbaar (waarbij opgemerkt moet worden dat de laatste fase van het lopende jaar nog moet
plaatsvinden). Deze middelen blijven voor het doel van deze regeling (het stimuleren van de sport) behouden.

Beleidsterrein 8D Recreatie
Doel

Prestatie

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor
Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West
8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen
8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen
ter versterking van de levendigheid in de stad, het
aantrekken van extra bezoekers en versterking van de
lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie
8D2.2 Be-/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning
8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie
8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van
identiteitversterkende evenementen

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.
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3.8.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen
8.01

Volkstuinen Zonneveld

L

21

-

-

-

I

Martine Leewis

8.01

Volkstuinen Zonneveld

B

-21

-

-

-

I

Marleen Damen

8.04

Onderhoud Pieterskerkgracht
en Groene Steeg

L

110

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.04

Onderhoud Pieterskerkgracht
en Groene Steeg

B

-110

-

-

-

I

Yvonne van Delft

8.05

Aframen boekwaarde
voetbalveld GHC

L

165

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde
voetbalveld GHC

L

-165

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde
voetbalveld GHC

L

-

-4

-4

-4

S

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde
voetbalveld GHC

B

-

4

4

4

S

Paul Dirkse

-

-

-

-

Totaal budgetoverhevelingen
programma 8

-

-

-

-

Resultaat na
budgetoverheveling

-

-

-

-

Resultaat programma 8

Budgetoverhevelingen

3.8.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Bodemverontreiniging kunstgrasvelden
Er moeten extra maatregelen worden getroffen (op basis van aanbevelingen RIVM) om verspreiding van
rubbergranulaat vanaf kunstgras te beperken. Voorgesteld wordt om een krediet van € 128.500 beschikbaar
te stellen met een kapitaallast van € 6.049. Daarnaast is vanaf 2019 structureel € 25.850 benodigd voor extra
dagelijks onderhoud. Per saldo zal een bedrag van € 31.899 als structurele meerkosten worden meegenomen bij
het opstellen van Programmabegroting 2019.
Budgetneutrale wijzigingen:
Aframen boekwaarde voetbalveld sportpark De Vliet
Voor de bouw van het Combibad de Vliet en de nieuwe ijshal moet een kunstgrasveld worden verwijderd.
Er is onderzocht of het kunstgrasveld hergebruikt kan worden, maar de kosten hiervan vallen hoger uit dan
eventuele nieuwbouw. Met de opbouw van het krediet voor het Combibad de Vliet is met de afwaardering van
de boekwaarde (€ 164.870) van het kunstgrasveld geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het krediet
Combibad de Vliet met € 164.870 te verlagen waarbij de destijds geplande dotatie aan reserve afschrijvingen
investeringenmet dit bedrag wordt verlaagd en als dekking wordt ingezet voor de afwaardering van het
kunstgrasveld. De vrijval van de kapitaallasten van de afboeking van het kunstgrasveld wordt gebruikt om
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het krediet voor het Combibad de Vliet met een bedrag van € 215.000 op te hogen. Aangezien op het krediet
van het kunstgrasveld al enige jaren wordt afgeschreven is het mogelijk om extra krediet op te nemen bij
gelijkblijvende kapitaallasten (noodzakelijk om de verwijderingskosten van het kunstgrasveld te kunnen
betalen).
Volkstuinen Zonneveld
Voor compensatie van ingeleverde volkstuingronden is in reserve Leefbaarheidsprojecten een bedrag van
€ 1,0 miljoen gereserveerd. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is € 100.000 van de gereserveerde gelden
beschikbaar gesteld voor de aanleg van de volkstuinen Zonnenveld. Inmiddels is gebleken dat de BTW niet
terugvorderbaar is, maar kostprijsverhogend. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 21.000 beschikbaar te
stellen en dit te dekken door een onttrekking aan reserve leefbaarheidsprojecten in wijken.
Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg
In verband met noodzakelijk onderhoud aan de te verkopen panden Groenesteeg en Pieterskerkgracht moet
aan voorziening Groot Onderhoud Sport een bedrag van € 110.000 worden gedoteerd. Voorgesteld wordt
om dit te dekken uit de reserve grondexploitaties. Na verkoop zal hetzelfde bedrag terugvloeien naar reserve
grondexploitaties.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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9
Maatschappelijke
ondersteuning
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Maatschappelijke ondersteuning
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

9
Onderwijs en Samenleving
Gezondheid, Jeugdzorg & 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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt in grote lijnen conform
planning. Het voorkomen van dakloosheid blijft moeilijk, vanwege de complexiteit van de problemen
en de neiging om zorg te mijden bij een deel van de doelgroep. De instroom blijft onverminderd
hoog, ondanks de inspanningen om dit te voorkomen.
Leiden heeft onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor Leidenaren die kunnen uitstromen uit de
maatschappelijke opvang. Dit betreft zowel alleenstaanden, gezinnen als jongeren.
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3.9.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie
Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is
hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit
op de sociale situatie van de wijk
9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie
bevorderen en sociaal isolement voorkomen
9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op
het gebied van maatschappelijke ondersteuning
9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor
lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie
9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van
vrijwilligerswerk
Met name basisfunctie 3, versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, en 4, het bevorderen van
vrijwilligerswerk, zijn nog niet goed ingevuld. Het contactpunt voor vrijwillige inzet heeft nog niet kunnen
werken aan verdere bekendmaking van mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning voor alle sectoren en
inzet op nieuwe vrijwilligersdoelgroepen, omdat er te weinig capaciteit voor beschikbaar was. Bij de eerste
bestuursrapportage zijn er middelen toegekend zodat er in het derde kwartaal wel voldoende capaciteit kan
worden ingezet om aan de basisfuncties 3 en 4 te kunnen werken.

Beleidsterrein 9B Preventie
Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van
informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie
9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid
Samen met de gemeenten Alphen a/d Rijn en Den Haag heeft Leiden een subsidie ‘Preventie in de wijk’ van
ZonMW gehonoreerd gekregen, voor 4 jaar wordt er gewerkt aan een wijkgerichte gezondheidsaanpak in de
Stevenshof.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning
Doel

Prestatie

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale
wijkteams

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat
zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van
algemene Wmo-voorzieningen
9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van
maatwerk Wmo-voorzieningen

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.
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Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen
Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en
thuisloosheid
9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met
verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van exgedetineerden en vreemdelingen in nood
9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk
geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in
huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het
huishouden of gezin bevorderen
9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke
kring

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen
9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
Het voorkomen van dakloosheid blijft moeilijk, vanwege de complexiteit van de problemen en de neiging om
zorg te mijden bij een deel van de doelgroep. De instroom blijft onverminderd hoog, ondanks de inspanningen
om dit te voorkomen.
9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Leiden heeft onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor Leidenaren die kunnen uitstromen uit de
maatschappelijke opvang. Dit betreft zowel alleenstaanden, gezinnen als jongeren.

3.9.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Er zijn geen ﬁnanciële afwijkingen binnen dit programma.

3.9.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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10
Werk en inkomen
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Werk en inkomen
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

10
Werk en Middelen
Werk. Inkomen, Economie & Cultuur
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

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.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt conform planning. In
verband met de herziening van het armoede- minimabeleid zal in een aantal gevallen een grotere rol
worden toebedeeld aan subsidiepartners.
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3.10.1 Doelenbomen
Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor
minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen
10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
10A1.3 Inzetten projecten JA

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk
minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening
10A2.2 Inzetten beschut werk
10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning
minima
Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken
niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige
participatie bevorderende voorzieningen

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele
inkomenstoeslag
10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering
Minima
10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische
Indicatie
10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke hefﬁngen
10B2.5 Subsidies minimabeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
10B2.5 Subsidies minimabeleid
In verband met de herziening van het armoede- minimabeleid zal in een aantal gevallen een grotere rol worden
toebedeeld aan subsidiepartners.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor
wie een ﬁnancieel vangnet nodig is, ontvangen
inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw,
Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen
10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude
10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

66 | Beleidsrealisatie en ﬁnanciële afwijkingen begroting

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van
problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige
preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn
beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

3.10.2 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen
10.02

Bijstand 2018

L

-279

I

Yvonne van Delft

10.02

Bijstand 2018

B

-421

I

Yvonne van Delft

10.02

Bijstand 2018

L

2.177

-

-

-

I

Marleen Damen

10.02

Bijstand 2018

B

-1.477

-

-

-

I

Paul Dirkse

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

95

-

-

-

I

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

-150

-

-

-

I

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

-508

-372

-307

-290

S

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

430

372

-

-

S

Marleen Damen

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

-

-

307

290

S

Marleen Damen

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

133

-

-

-

I

Marleen Damen

-

-

-

-

Totaal budgetoverhevelingen
programma 10

-

-

-

-

Resultaat na
budgetoverheveling

-

-

-

-

Resultaat programma 10

Budgetoverhevelingen
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3.10.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
Bijstand 2018
Per saldo verbetert het resultaat op de bijstand (BUIG) met € 0,7 miljoen. Het Rijk stelt in 2018 extra rijksbudget
beschikbaar voor de kosten van de statushouders. Het betreft circa € 1,0 miljoen voor Leiden. De opbrengst uiit
terugvordering valt naar verwachting € 0,2 miljoen hoger uit. Het uitkeringsbestand daalt sneller dan verwacht,
waardoor een voordeel ontstaat van € 0,3 miljoen. Door het extra rijksbudget, de lagere uitkeringskosten en de
hogere opbrengst uit terugvordering, neemt het tekort af. Daardoor daalt de reeds geraamde vangnetuitkering
van het Rijk met € 0,8 miljoen. Het voordeel van per saldo € 0,7 miljoen wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal
Domein.
In de Eerste Bestuursrapportage is een nadeel van € 2,2 miljoen op de bijstand verrekend met de reserve
Sociaal Domein. Dit wijkt af van de vigerende afspraak om voor- en nadelen op het BUIG-budget niet te
verrekenen met reserve Sociaal Domein. Bij beantwoording van de technische vragen is toen aangegeven dat
deze onttrekking van € 2,2 miljoen bij de Tweede Bestuursrapportage zou worden gecorrigeerd. Aan deze
afspraak wordt nu gevolg gegeven door nog een aanvullend bedrag van € 1,5 miljoen (€ 2,2 mln -/- € 0,7 mln)
vanuit de concernreserve te doteren aan reserve Sociaal Domein. Hiermee is het volledige nadeel van € 2,2
miljoen voor de reserve Sociaal Domein gecorrigeerd.
Actualisatie begroting DZB
Aan de hand van de prognose van het rekeningsresultaat 2018 is de DZB begroting geactualiseerd. Via de
meicirculaire 2018 is de integratie-uitkering Participatie van het onderdeel WSW verhoogd met € 730.000 voor
het begrotingsjaar 2018. Deze verhoging zal met ingang van 2019 voor een bedrag van € 321.000 worden
ingezet als dekking van de WSW CAO-ontwikkelingen (conform afspraken op landelijk niveau). Het overige
deel van de verhoging bestaat uit de jaarlijkse indexering en gedeeltelijke compensatie van eerder toegepaste
bezuinigingen op de WSW rijksuitkering. Een groot deel van deze bezuinigingen moet DZB binnen haar
eigen begroting opvangen. Voor de komende jaren wordt dit deels bereikt door een beroep te doen op
de daarvoor bestemde reserves (Bedrijfsreserve DZB en de reserve DZB Zachte Landing Rijksbezuinigingen).
Deze periode zal worden gebruikt voor het uitwerken en realiseren van ombuigingen die moeten leiden tot
structurele bezuinigingen. Inclusief de toevoeging van € 730.000 ontstaat er op de WSW begroting van 2018
een geprognosticeerd éénmalig voordeel van € 865.000. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door
gemiddeld iets hogere uitstroom en het lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017 en 2018 dat voor beide jaren
hoger uitvalt. De kosten van de re-integratie activiteiten zullen naar verwachting echter € 302.000 hoger
uitvallen. Per saldo bedraagt het voordeel € 563.000 (€ 865.000 WSW -/- € 302.000 re-integratie). Hierbij wordt
er vanuit gegaan dat de geraamde onttrekking aan de DZB bedrijfsreserve van € 430.000 wordt gerealiseerd.
Voorgesteld wordt om deze onttrekking in 2018 niet te doen, zodat deze op een later moment alsnog ingezet
kan worden. Na deze mutatie resteert in 2018 een geprognosticeerd voordelig begrotingsresultaat van
€ 133.000 voor de gehele DZB organisatie, dit bedrag zal worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.
Daarnaast is de decembercirculaire voor jaarschijf 2022 niet correct in de begroting verwerkt, dit wordt met
deze aanmelding budgetneutraal gecorrigeerd voor een bedrag van € 428.000.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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3.11 Algemene dekkingsmiddelen
3.11.1 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers
AD.04

Financieringsfunctie

L

-512

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD.04

Financieringsfunctie

B

-50

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD.04

Financieringsfunctie

L

-26

-

-

-

S

Fleur Spijker

AD.04

Financieringsfunctie

L

-6

-

-

-

S

Fleur Spijker

AD.04

Financieringsfunctie

L

16

-

-

-

S

Fleur Spijker

Budgetneutrale wijzigingen
AD.01

Wagenpark tijdelijk inhuur
materieel

L

50

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.01

Wagenpark tijdelijk inhuur
materieel

B

-50

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.02

Plankosten

L

318

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.02

Plankosten

B

-318

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.03

Verlagen kredieten en
budgetten voor overhead

L

863

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.03

Verlagen kredieten en
budgetten voor overhead

L

-151

-

-

-

I

Martine Leewis

AD.03

Verlagen kredieten en
budgetten voor overhead

L

-439

-

-

-

I

Fleur Spijker

AD.03

Verlagen kredieten en
budgetten voor overhead

L

-200

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD.03

Verlagen kredieten en
budgetten voor overhead

L

-73

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

2.349

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

123

-

-

-

I

Martine Leewis

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

768

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

66

-

-

-

I

Henri Lenferink

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

B

71

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

B

-3.377

-

-

-

I

Paul Dirkse

-577

-

-

-

-

-

-

-

-577

-

-

-

Resultaat Algemene
dekkingsmiddelen

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen
programma AD

Resultaat na
budgetoverheveling
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3.11.2 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Financieringsfunctie
De prognose van de interne en externe rente baten en -lasten is geactualiseerd. Per saldo levert dit een voordeel
op van € 577.000, met name als gevolg van een rentevoordeel van € 451.000 op de langlopende geldleningen,
een rentevoordeel van € 65.000 op kortlopende leningen en rekening courant en een niet geraamde ontvangst
van Stichting R.K. Zorgcentrum Roomburgh, inzake een verstrekte borgstelling.
Budgetneutrale wijzigingen:
Veiligheid werkvloer garage
Uit een risicoinventarisatie blijkt dat de veiligheid op de werkvloer in de garage (werkplaats) aan de Admiraal
Banckertweg verhoogd wordt door het aanbrengen van een afdekking van de smeerkuil (de langwerpige sluis
in de vloer van waaruit aan de onderkant van de voertuigen gewerkt kan worden). Hiervoor is een krediet van
€ 30.000 nodig. Op het bestaande krediet voor de vervanging van de tanks voor afgewerkte olie is dit bedrag
nog beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit krediet aan te wenden ter dekking van de investering aan de vloer
en overkapping van de smeerkuil.
Wagenpark tijdelijk inhuur materieel
In de afgelopen jaren is de planning van de vervanging voertuigen geprofessionaliseerd. Dit betekent dat
de planning van vervanging met de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt afgestemd. Dit heeft tot
gevolg dat gecontroleerd tijdelijk materieel wordt ingehuurd. Inmiddels zijn er veel voertuigen vervangen,
desondanks zijn er in het eerste half jaar meer huurkosten gemaakt omdat nog niet alle voertuigen zijn
geleverd. De verwachting is dat de huurkosten met € 50.000 worden overschreden. Doordat er veel voertuigen
zijn vervangen, zijn er echter in 2018 ook veel oude voertuigen als occasion verkocht. Voorgesteld wordt de
overschrijding van de huurkosten te dekken uit het incidentele voordeel van de verkoopopbrengsten.
Verlaging kredieten en budgetten voor overhead
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is de ﬁnanciële wetgeving (BBV) over de verslaglegging van de
overhead gewijzigd. Dit heeft geleid tot wijzigingen binnen de systematiek van het doorbelasten van uren x
tarief (de zgn. plankostensystematiek) zoals deze tot op heden is toegepast. Vanaf 2018 wordt het uurtarief
dat wordt doorbelast naar kredieten/budgetten die vanuit de prestaties, reserves of subsidies werden gedekt
exclusief overhead doorbelast. Die overhead wordt nu verantwoord op de prestatie overhead in de exploitatie.
Bij het opstellen van de begroting 2018 is besloten dat betreffende overhead € 1,5 miljoen bedraagt en is dit
als taakstelling in de begroting opgenomen. Voorgaande betekent dat de kredieten/budgetten die vanuit de
prestaties, reserves of subsidies worden gedekt in 2018 worden verlaagd vanwege het feit dat tegen een lager
uurtarief (namelijk exclusief overhead) wordt doorbelast dan waarbij bij het opstellen van de projectbegroting
rekening was gehouden. Voor de berekening van dat deel is in de tijdschrijfadministratie gekeken hoeveel uren
er tot en met 1 juli 2018 zijn doorbelast. Dit aantal is geëxtrapoleerd tot einde jaar 2018. Het aantal uur keer
het tarief voor overhead van € 48 wordt in mindering gebracht op het krediet/budget om de taakstelling in te
vullen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 1.034.000. In de decemberwijziging 2018 wordt op basis van de
meest actuele stand van zaken met betrekking tot uren die aan kredieten/budgetten in 2018 zijn doorbelast een
nacalculatie gemaakt.
Plankosten
In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien in de
reserve, dit is in inmiddels gebeurd voor de projecten ijshal en uitvoering auto- en ﬁetsbewegwijzering. Om het
revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze twee stortingen
te onttrekken aan de reserve en het bedrag van € 318.000 weer beschikbaar te laten stellen binnen het krediet
Plankosten deﬁnitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden bij nieuwe projecten.
Taakmutaties meicirculaire
De taakmutaties hebben betrekking op wijziging van de integratie-uitkeringen sociaal domein. De bedragen
worden verrekend met de overeenkomende budgetten in de programma's. In de brief over de meicirculaire van
19 juni 2018 heeft het college de raad hierover geïnformeerd.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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3.12 Overhead, Vpb en onvoorzien
3.12.1 Financiële afwijkingen begroting 2018
Programma 12 Overhead, Vpb en onvoorzien
(- = voordeel)
Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers
OVH-01

Vennootschapsbelasting 2018

L

70

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-03

Accountantskosten

L

51

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-03

Accountantskosten

L

39

-

-

-

I

Henri Lenferink

OVH-04

Vergroening Energie

L

90

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-06

Extern juridisch advies

L

150

-

-

-

I

Paul Dirkse

Budgetneutrale wijzigingen
OVH-02

Digitalisering

L

58

33

8

-17

S

Paul Dirkse

OVH-02

Digitalisering

L

25

50

75

100

S

Yvonne van Delft

OVH-02

Digitalisering

B

-83

-83

-83

-83

S

Paul Dirkse

400

-

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

Resultaat programma
Overhead

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen
programma Overhead

Resultaat na
budgetoverheveling

3.12.2 Toelichting afwijkingen begroting 2018
Mee- en tegenvallers:
Vennootschapsbelasting 2018
Vooralsnog stelt de belastingdienst zich op het standpunt dat over het voordelig saldo woonboten en
reclameopbrengsten vennootschapsbelasting (Vpb) moet worden betaald. Dat wordt door ons en andere
gemeenten nog betwist. In de begroting is nog geen rekening mee gehouden met een bedrag aan te betalen
Vpb. Het saldo op woonboten is nihil. Het positief saldo op reclameopbrengsten bedraagt naar verwachting
€ 320.000. Voor 2018 zal op basis van dit positieve saldo een bedrag van afgerond € 70.000 aan Vpb moeten
worden betaald (tarief: 20% over de eerste € 200.000 en 25% over het overige deel).
Accountantskosten
De accountantskosten vallen over 2018 als gevolg van meerwerk bij controle jaarrekening € 90.000 hoger uit
dan geraamd.
Vergroening energie
Van de gemeentelijke organisatie wordt in de lopende energietransitie een voorbeeldrol verwacht voor stad
en regio. Als de gemeente van andere partijen verduurzaming verwacht, dan zal zij zelf ook stappen moeten
zetten. De gemeentelijke organisatie is een grote organisatie in de stad, met een grote vastgoedportefeuille
en een groot aantal werknemers. De voorgestelde verduurzaming van de inkoop van energie (groene stroom
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en gas) past bij de uitgangspunten van de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda 2016-2020. In de begroting is
hiervoor vanaf 2019 extra budget opgenomen. Voor 2018 bedragen de extra kosten circa € 90.000.
Extern juridisch advies
Er is een centraal budget voor extern juridisch advies van € 230.075. Gelet op de reeds verwerkte boekingen en
de nog te verwachten boekingen is het nu al zeker dat dit budget in 2018 ontoereikend is. De thans lopende
juridische dossiers brengen meer kosten met zich mee dan voorzien. Het is de verwachting dat voor 2018 nog
€ 150.000 nodig zal zijn.
Budgetneutrale wijzigingen:
Digitalisering
Om aan te kunnen blijven sluiten bij alle maatschappelijke ontwikkelingen op I-gebied, moeten we niet alleen
investeren in een goede basisstructuur maar ons ook blijvend innoveren. Om onze innovatiekracht te vergroten,
zijn ten opzichte van de bestaande budget extra investeringen nodig. Daarom is voor 2018 een bedrag
van € 998.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van de werkplek en uitvoering van programma VRIS
(Versterken Regionale I-Samenwerking). Dit bedrag bestaat uit een aantal componenten die in deze rapportage
in het juiste begrotingsprogramma worden ondergebracht. Een bedrag van € 25.000 wordt toegevoegd aan
programma 1 voor het beheer van een regionale applicaties en een bedrag van € 112.000 wordt toegevoegd
aan de stelpost bedrijfsvoering op Algemene dekkingsmiddelen.
Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.
Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.
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3.13 Samenvatting ﬁnanciële afwijkingen
3.13.1 Rapportage
Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel)
Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma.
Voor een speciﬁcatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.
Resultaat per programma inclusief reservemutaties exclusief budgetoverhevelingen
Prg

Naam

2018

2019

2020

2021

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

345

-

-

-

6

Stedelijke ontwikkeling

106

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-577

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

400

-

-

-

Resultaat te verrekenen met concernreserve

274

-

-

-

2018

2019

2020

2021

Resultaat per programma exclusief reservemutaties en budgetoverhevelingen
Prg

Naam

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-17

-

-

-

4

Bereikbaarheid

3

-210

-334

-225

5

Omgevingskwaliteit

974

-25

-8

-8

6

Stedelijke ontwikkeling

941

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

38

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

296

-4

-4

-4

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-1.263

-372

-307

-290

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-244

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

400

-

-

-

1.129

-611

-654

-527

-855

611

654

527

274

-

-

-

Resultaat voor mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Resultaat te verrekenen met concernreserve
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In de tabel hieronder worden de budgetoverhevelingen per programma getoond, waarbij reservemutaties als
totaalregel onderaan het overzicht worden getoond.
Budgetoverheveling per programma
Prg

Naam

2018

2019

2020

2021

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

-361

-

27

334

6

Stedelijke ontwikkeling

-

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

-

-

-

-

-361

-

27

334

Over te hevelen mutaties in reserves

-

-

-

-

Resultaat te verrekenen met reserve
budgetoverheveling

-361

-

27

334

Totaal budgetoverheveling (excl. reserves)
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Hoofdstuk 4
4 Paragrafen
4.1 Plankosten
Plankosten - krediet
De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na
kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om dit blijvend te monitoren
zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro’s in te zien. Daarnaast zijn voor de
plankostenteams personeelstarieven berekend en volgen we de naleving van deze systematiek. Plankosten
worden zo goed en sober mogelijk geraamd, bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven, er zijn heldere
afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten
wordt een besluit tot aanvullende dekking gevraagd en de stand van het krediet plankosten in deﬁnitiefase
wordt gevolgd. Ook in 2018 blijven activiteiten als monitoren, evalueren en bijsturen structureel aandacht
verdienen.
In onderstaande tabel treft u de stand aan van het krediet plankosten in deﬁnitiefase. Dit krediet is ingesteld
vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking en wordt gevoed door onttrekkingen aan de
reserve bedrijfsvoering plankosten. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in deﬁnitiefase een beroep
wordt gedaan op het krediet, wordt aan het College ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor
het bestuur een goede grondslag voor enerzijds een betere beheersing van plankosten en anderzijds voor
prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust ﬁat aan het investeren
van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is. Op het moment dat
er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project
en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. In het geval van een project dat
afgeschreven wordt en niet uit een reserve wordt gedekt is die eenmalige terug storting conform BBV niet
mogelijk. Dit betekent dat deze plankosten niet kunnen terugvloeien.
Totaal beschikbaar tot en met 2017

7.343.421

Reeds afgesloten projecten in voorgaande jaren inclusief 2017

-2.948.769

Beschikbaar gesteld via werkbegroting 2018 uit de reserve plankosten

598.000

Beschikbaar gesteld via 2e rapp. 2018 (168K ﬁetsbewegwijz. / 150K IJshal

318.000

Totaal beschikbaar

Projectomschrijving

5.310.652

Leids project of
project Derden

B&W besluit

Uren tot
kaderbesluit
totaal

Begrote
kosten tot
kaderbesluit

Leiden BioSciencePark - Uitbreiding de Stal

Leids project

BW13.0236 / 14.1124

1.250

125.000

Leiden BioSciencePark - Nationaal Centrum Biodiversiteit
NCB

Derden

BW13.0236/ 14.1124

2.699

269.900

Uitbreiding Geestesfaculteit, incl bijraming uren Humanitas
campus

Derden

BW13.0236 / 16.0054

2.634

270.000

Revitalisering/herontwikkeling winkelcentrum
Stevensbloem

Derden

BW13.0841/ 15.0989

995

99.500

HOV, centrumroute

Leids project

BW14.0846

1.280

128.000

HOV, corridor Leiden - Leiderdorp

Leids project

BW14.0846

420

42.000

HOV, corridor Leiden - Katwijk - Noordwijk

Leids project

BW14.0846/ 16.0340

2.310

231.000

St. Boerhaave

Derden

BW14.0979

1.400

140.000

Lopende projecten
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Projectomschrijving

Leids project of
project Derden

B&W besluit

Bewegwijzering

Leids project

BW15.0136

Campus Kiljanpad

Leids project

BW15.0294

668

66.800

Agaatlaan

Derden

BW15.0319

520

52.000

Inpasbaarheid en bereikbaarheid busterminal Terweepark

Leids project

BW15.0373

1.950

195.000

Groen Zeeheldenbuurt (afgerond)

Leids project

BW15.0609

920

92.000

Morspark-morslint

Leids project

BW15.0611

900

90.000

Blok Dolﬁjn-'t schippertje Zeeheldenbuurt

Leids project

BW16.0399

1.000

100.000

Herontwikkeling kaasmarkt

Leids project/
Derden

BW16.0400

1.660

166.000

Topsporthal Boshuizerlaan, incl. bijraming

Leiden

BW16.0426

2.876

294.800

Bewegwijzering

Leids project

BW16.0605

2.300

235.750

Gebiedsontwikk. RWS, Hoge Morsweg

Leids project

BW16.0606

976

100.000

IJshal

Derden

BW16.0659

1.100

112.750

BplusC

Leids project

BW16.1077

1.835

188.088

Turkoois

Derden

BW17.0147

712

72.980

Kopermolen

Derden

BW17.0186

976

100.000

Haagse Schouw

Derden

BW17.0543

1.240

127.100

Hoge Rijndijk 5

Derden

BW18.0070

1.300

133.250

Haarlemmerstraatgarage

Leids project

BW18.0083

1.326

135.915

Aanvullende aanvraag uren Kopermolen

Leids project

BW18.0305

2.351

241.000

Aanvullende aanvraag uren Kaasmarkt

Leids project

BW18.0404

937

96.000

Paardenwei

Leids project/
derden

521

53.427

Noorderkwartier Oost

Leids project

1.581

162.053

Trien Semlerstraat

Leids project

1.650

169.125

Aanvullende uren Blok Dolﬁjn-'t schippertje

Leids project

1.174

117.705

Herontwikk Energiepark e.o.

Leids project

1.760

180.000

45.221

4.625.953

Totale onttrekking
Resterend bedrag voor 2018

Uren tot
kaderbesluit
totaal

Begrote
kosten tot
kaderbesluit
38.811

684.699

Plankosten reserve
Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten deﬁnitiefase is
gedekt, is vastgelegd dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in deﬁnitiefase
en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot deze systematiek. De raad heeft in 2018
inmiddels twee besluiten genomen waardoor de reserve bedrijfsvoering plankosten is gevoerd met een
dotatie, dit betreft het uitvoeringsbelsuit inzake de uitvoering vervangen auto- en ﬁetsbewegwijzering en
het kaderbesluit ijshal. Deze bedragen dienen weer beschikbaar gesteld te worden zodat nieuwe projecten in
deﬁnitiefase van start kunnen gaan.
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4.2 Personele lasten en externe inhuur
Inleiding
Deze prognose is gebaseerd op een dwarsdoorsnede van afdelingsbudgetten met alle uitgaven en inkomsten op
het gebied van salarislasten en externe inhuur van de gemeentelijke afdelingen en instellingen.
Deze is exclusief gegevens van DZB, de gegevens van DZB zijn in zijn geheel opgenomen onder programma 10
‘Werk en Inkomen’.
Totaal budget

Prognoseuitgaven/
inkomsten

Vrije ruimte

83.964.133

83.716.322

247.811

interne inhuur

1.086.378

3.147.451

-2.061.074

externe inhuur

8.397.867

18.519.991

-10.122.124

-11.658.276

-23.218.701

11.560.425

81.790.102

82.165.064

-374.962

salarislasten en interne inhuur

inkomsten ter dekking salarislasten en inhuur
GEMEENTEBREED TOTAAL

Percentage inhuur

19,8%

Toelichting
Algemeen
Volgens de prognose wordt een negatief resultaat verwacht op de salarislasten en inhuur van de gemeentelijke
afdelingen en instellingen van totaal € 374.962. Het negatieve resultaat is 0,4% van het totale beschikbare
budget voor salarislasten en inhuur. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door knelpunten bij
het Projectbureau. Door aanpassing van de regels met betrekking tot de overhead bij externe inhuur en door
verminderde productiviteit bij de vaste medewerkers als gevolg van zwangerschap en ziekte is het moeilijk om
de begrote inkomsten te realiseren. Op dit moment wordt het nadeel nog niet meegenomen in het saldo van
de Tweede Bestuursrapportage. De komende periode zal een nadere analyse plaatsvinden. Eventueel zal op
basis van de uitkomsten van deze analyse bij de Decemberwijziging 2018 alsnog een (gecorrigeerde) afwijking
worden gemeld. Uiteraard zal in de laatste maanden van dit jaar een grote inspanning worden geleverd om het
negatieve resultaat terug te dringen.
Ontwikkeling salarislasten
De uitgaven voor salarislasten zijn € 247.811 lager dan het begrote bedrag. Dit resultaat is 0,3% van het
beschikbare salarisbudget. De bezetting binnen de gemeente is van 100,3% per 1 januari naar 99,0% per 1
augustus gegaan.
Ontwikkeling interne inhuur
De interne inhuur betreft alle inhuur van medewerkers van andere teams en van medewerkers van de vier
gemeenten en het Servicepunt. Dat gebeurt in de vorm van ﬂexatures en andere tijdelijke inhuur. Daarnaast
ook inhuur van andere overheidsinstellingen. Op de uitgavenkant is het resultaat negatief maar deze inhuur
wordt gedekt door budgetruimte bij de formatie en inkomsten door doorbelasting aan speciale taken en
projecten.
Ontwikkeling externe inhuur
Het percentage externe inhuur ten opzichte van het beschikbare budget salarislasten en inhuur komt uit
op 19,8%. Het percentage wordt vooral sterk verhoogd door inhuur voor de vele projecten die door het
Projectbureau worden uitgevoerd. Niet alleen vanwege de benodigde kwantiteit aan projectmedewerkers,
maar ook vanwege de benodigde speciﬁeke expertise is het vaak noodzakelijk externe krachten in te huren.
Zonder de cijfers van het Projectbureau komt het percentage externe inhuur uit op 13,9 %. Over het jaar 2017
jaar was dit nog 15,1% (de personeelsmonitor over 2017 van de VNG laat een landelijk gemiddelde van 17%
zien).
Voor de vele - vaak eenmalige - activiteiten en projecten in de stad huren we meer in dan begroot. Daar staat
tegenover dat deze kosten voor het grootste deel gedekt worden binnen het resultaat.
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4.3 Bedrijfsvoeringsreserve concern
In de tabel ziet u de ontwikkeling van de reserve bedrijfsvoering concern. De reserve bedrijfsvoering concern
heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse ﬂuctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden
een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de
bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt o.a. plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.
Bedrijfsvoeringsreserve concern

Stand reserve per 1-1-2018

2018

2019

2020

2021

2.886.683

1.506.623

1.506.623

808.363

-127

516

444

Kapitaallasten bedrijfsmiddelen

Tweede Bestuursrapportage 2016
Proef met tablets

Organisatieontwikkeling (kaderbrief 2017-2020)

-110.480

1.000.000

1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Eerste Bestuursrapportage 2017
Ontwikkelpool (personeel en overige kosten)
Formatie team Kwaliteit / VRIS

-383.227

Servicepunt71 (informatiebeveiliging)

-275.353

Fiscaal in control (extra capaciteit)

-109.000

Digitalisering (o.a. vernieuwing werkplek)

-257.000

-698.260

Tweede Bestuursrapportage 2017
Urban Data Center Leiden

-75.000

Vervanging meubilair

-20.000

Eerste Bestuursrapportage 2018
Verbetertrajecten LEV

-150.000

Tweede Bestuursrapportage 2018
Advisering organisatie infra en gebiedsontwikkeling

-48.600

Vervanging teammanager documenten

-53.906

Verbetering werkwijze participatie

-35.000

-40.000

-134.000

-225.000

-210.000

1.235.117

969.990

62.246

Extra kosten project huisvesting / Leidse Werken)

Stand na Tweede Bestuursrapportage 2018

62.690

In deze bestuursrapportage zijn een viertal mutaties opgenomen:
■ een bedrag van € 48.600 zetten we in voor externe begeleiding om de interne aansturing van een aantal
samenhangende ruimtelijke projecten te verbeteren.
■ voor de tijdelijke vervanging van de teammanager Documenten reserveren we een bedrag van € 53.906.
■ naar aanleiding van o.a. de adviezen van de rekenkamercommissie om de participatie en inspraak te kunnen
verbeteren stellen we een bedrag van in totaal € 75.000 beschikbaar. Daarmee zetten we een traject op om
in de organisatie te verhelderen hoe je participatie toepast en hoe initiatieven van burgers beter op hun plek
komen.

78 | Paragrafen

■ parallel aan de ambtelijke herhuisvestingsopgave loopt de voorbereiding van de organisatie op de invoering
van 'het nieuwe werken'. Voor de implementatie van (wat wij zijn gaan noemen:) Het Leidse Werken
reserveren we een bedrag van in totaal € 569.000 (verdeeld over de jaren 2018 t/m 2020). Dit betreft de
meerjarige bemensing van de benodigde projectorganisatie hiervoor, alsmede enig werkbudget.

4.4 Taakstellingen
De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen
geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2018, de
wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen
realiseren.
NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).
Totaal budget

Wijzigingen rapportage

Resterend

Aanpassing personeelsomvang

-80.000

-

-80.000

Totaal centrale taakstellingen

-80.000

-

-80.000

-35.000

-35.000

-

-288.000

-

-288.000

-15.000

-

-15.000

-111.000

-

-111.000

Centrale taakstelling

Toebedeelde taakstellingen
Gegevens
Cluster Beheer
Cluster PHV
Sportaccommodaties
Overige taakstellingen

-11.000

-11.000

Totaal toebedeelde
taakstellingen

-460.000

-

-460.000

Eindtotaal

-540.000

-35.000

-505.000

In het resterende jaar verwachten wij de taakstelling aanpassing personeelsomvang en overige taakstellingen te
kunnen invullen.
Gegevens
De taakstelling binnen gegevens wordt in deze bestuursrapportage structureel ingevuld (zie paragraaf 4.8
technische wijzingen).
Beheer:
Cluster Beheer heeft de afgelopen jaren in totaal voor € 8,5 miljoen structureel bezuinigd. Invulling van deze
structurele bezuiniging heeft over de hele linie geleid tot het verlagen van de beschikbare budgetten met zo’n
20%, zoals personeel, wagenpark, huisvesting, materiaal, externe inhuur en afvalverwerking.
Eind 2016 is een nieuwe inkooptaakstelling van € 288.000 structureel toegevoegd, waardoor de nog te
realiseren taakstelling in cluster Beheer is opgelopen naar € 760.000 in 2018, € 806.000 in 2019 en € 825.000 in
de jaren 2020 en verder. Deze taakstelling is opgenomen in Programmabegroting 2018.
In het kader van het project “Ruimte voor de stad” is in 2016 en 2017 een pakket bezuinigingsmaatregelen
doorgevoerd. In 2018 wordt de laatste tranche van het maatregelenpakket doorgevoerd, waardoor conform
raadsbesluit iets meer dan € 1.000.000 wordt bezuinigd. In het beheer zijn maatregelen getroffen en
werkzaamheden geschrapt, waarbij het grootste deel van het maatregelenpakket kon worden doorgevoerd
met behoud van beeldkwaliteitsniveau B openbare ruimte.
Door dit pakket bezuinigingsmaatregelen, door het realiseren van inkoopvoordelen door innovatief inkopen en
door verdergaande bezuinigingen in bedrijfsvoering is de nog te realiseren taakstelling voor cluster Beheer eind
2017 verder teruggebracht.
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Restant van de taakstellingen is genoemde structurele taakstelling op inkoop van € 288.000. De inzet is
(aanvullende) ﬁnanciële voordelen te realiseren door innovatief in te kopen. Maar dit zijn nooit structurele
voordelen. Bij inkopen gaat het om eenmalige voordelen of om diensten die voor een, twee of drie jaar
worden ingekocht. De inzet op het realiseren van de structurele inkooptaakstelling zal vanzelfsprekend de
komende jaren onverminderd groot zijn, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat het realiseren van deze
inkooptaakstelling de komende jaren moeilijk wordt, omdat de markt aantrekt en nu al op een aantal werken
en diensten de aanbestedingsprijzen tegenvallen
Sportaccommodaties:
De totale structurele taakstelling op het domein sport bedroeg € 788.000. Van deze taakstelling is tot op heden
€ 500.000 structureel ingevuld. Het grootste deel hiervan (2/3 deel) is gerealiseerd door efﬁciencymaatregelen
in de organisatie. Daarnaast is een verhoging van de inkomsten gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten in vooral de zwembaden.
Ook in dit jaar is scherp gekeken naar mogelijkheden om de taakstelling verder terug te brengen. Het is gelukt
om alsnog een extra besparing te realiseren (structureel) op de personeelskosten door een innovatieve wijze van
inroosteren van de medewerkers. Hierdoor is de inhuur van externen drastisch afgenomen. Met deze besparing
op personeelskosten wordt de taakstelling verder ingevuld.
Tennisclub Unicum is verzelfstandigd. Daarmee ontstaat na twee jaar (v.a. 2020) een structurele besparing (op
onderhoud) van € 20.000.
Wij onderzoeken nog op welke wijze we het restant van de taakstelling kunnen invullen, met zo min mogelijk
consequenties voor de ambities op sportgebied.
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4.5 Halfjaarsrapportage MeerjarenPerspectief
Grondexploitaties (MPG)
4.6 Halfjaarsrapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
Met deze paragraaf geeft het college invulling aan de motie uit 2014 om twee keer per jaar te rapporteren
over de grondexploitaties, éénmaal bij de jaarstukken en een tweede moment na het zomerreces en voor de
begroting. Rapportage over grondexploitaties in voorbereiding in het Stationsgebied vindt jaarlijks plaats in het
MPG, dus eerstvolgend in het MPG 2019.
Ten behoeve van de rapportage zijn alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend aan de hand van de meest
recente informatie. Hiermee zijn de grondexploitaties feitelijk geactualiseerd. De bijgestelde resultaten zullen
echter niet tussentijds, middels een begrotingswijziging worden geformaliseerd. Hiervoor is het nodig dat de
gemeenteraad alle geactualiseerde versies van de grondexploitaties afzonderlijk vaststelt. Dit gebeurt één keer
per jaar middels het “Meerjaren Perspectief Grondexploitaties”(MPG), onderdeel van de jaarstukken.
De stoplichtrapportage bij tabel 1.3 geeft aan in hoeverre een project zich ontwikkelt volgens de verwachting in
het MPG 2018. Als de status oranje of rood is, wordt dit nader toegelicht.
Resultaten en risico’s
Onderstaande tabel 1.1 toont de resultaten zoals vastgesteld bij het MPG 2018 en vergelijkt deze met de
resultaten medio 2018. De resultaten medio 2018 zijn opgesteld op basis van ontwikkelingen die zich het
afgelopen half jaar hebben voorgedaan en op eventuele hernieuwde inzichten.
Gedetailleerde informatie over de grondexploitaties is vertrouwelijk beschikbaar.
Tabel 1.1 Resultaten MPG 2018 vs resultaten MPG halfjaar 2018 (Bouwgrond in exploitatie, BIE)
Nr.

Projectnaam

MPG 2018

MPG 1/2 jr 2018

Verschil NCW

NCW 1-1-2018

NCW 1-1-2018

(- = nadeel)

9

Lammenschansdriehoek

-3.256.519

-3.256.519

0

19

Groenoordhallenterrein / Van Voorthuijsenlocatie

-1.585.889

-1.625.346

-39.457

22

Haagwegkwartier - Islamitisch centrum en Noordelijke
Sportvelden

-75.172

-75.173

0

28

Dieperhout (ROC- en Agnes-locatie)

42.223

42.223

0

30

Lorentzschool

-2.536.486

-2.536.486

0

45

Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 t/m K5

-419.869

-526.970

-107.101

73

Aalmarkt

-21.768.922

-20.597.243

1.171.679

77

Nieuweroord

1.869.165

1.950.474

81.309

-27.731.471

-26.625.040

1.106.430

Bouwgronden in Exploitatie (BIE)

Het totaal resultaat van alle BIE’s is met € 1,1 miljoen verbeterd t.o.v. het MPG2018.
Bij de Aalmarkt is de verandering het grootst. Op grond van de met de ontwikkelaar overeengekomen
meerwaarderegeling, is door extra programma de grondopbrengst met € 1,2 mln. toegenomen.
Bij Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 t/m 5 is het resultaat wat verslechterd hetgeen voor een belangrijk deel
wordt veroorzaakt doordat de grondopbrengsten zijn vertraagd; deze worden niet in 2018 maar pas in 2019
verwacht. Hierdoor zijn de rentelasten toegenomen.
Bij Nieuweroord is het resultaat juist verbeterd door een extra index en boeterente als gevolg van de
uitgestelde grondlevering. Verder zijn er op projectniveau een aantal kleine verschuivingen zichtbaar.
Behalve dat de resultaten kunnen wijzigen door nieuwe omstandigheden en inzichten, is het risicoproﬁel
van de projecten dynamisch. Daarom worden de risico’s per project meerdere keren per jaar geactualiseerd.
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Hierdoor kan het risicoproﬁel wijzigen. Tabel 1.2 vergelijkt de gewogen projectrisico’s per project medio 2018
met de risico’s zoals opgenomen in het MPG 2018.
Tabel 1.2 Risico's MPG 2018 vs resultaten MPG halfjaar 2018 (BIE)
Nr.

Bouwgrond in exploitatie (BIE) - Projectnaam

Gewogen
ﬁnancieel effect
projectspeciﬁeke
risico's MPG 2018

Gewogen
ﬁnancieel effect
projectspeciﬁeke
risico's MPG
halfjaar 2018

verschil (-=
toename risico)

9

Lammenschansdriehoek

-40.000

-240.000

-200.000

19

Groenoordhallenterrein / Van Voorthuijsenlocatie

289.132

315.132

26.000

22

Haagwegkwartier - Islamitisch centrum en Noordelijke
Sportvelden

2.720

38.200

35.480

28

Dieperhout (ROC- en Agnes-locatie)

30.500

27.500

-3.000

30

Lorentzschool

7.500

7.500

0

45

Stationsgebied Rijnsburgerblok K1 t/m K5

-727.100

-1.090.800

-363.700

73

Aalmarkt

-145.000

-206.400

-61.400

77

Nieuweroord

19.000

-10.000

-29.000

-563.248

-1.218.868

-595.620

Totaal BIE

Over de hele linie stijgen de gecalculeerde risico’s bij de grondexploitaties met € 0,6 miljoen. Deze stijging komt
grotendeels voor rekening van de projecten Stationsgebied Rijnsburgerblok, Lammenschansdriehoek en in
mindere mate de Aalmarkt.
Bij Stationsgebied[1] Rijnsburgerblok K1,2,5 is het risico dat de beoogde grondwaarde niet wordt gerealiseerd
opgehoogd omdat de huren van kantoren niet of nauwelijks stijgen. De gestegen bouwkosten worden daarmee
niet gecompenseerd hetgeen leidt tot een kleiner residu.
Bij Lammenschansdriehoek is het risico in verband met de aanlegkosten van riolering en het verleggen
van nutsvoorzieningen toegenomen. Het komend half jaar zal onderzocht worden in hoeverre dit risico
werkelijkheid wordt. Verder is de kans dat de gemeentelijke kosten voor een groter deel dan begroot middels
anterieure overeenkomsten zouden kunnen worden verhaald, lager ingeschat dan bij het MPG 2018.
Bij de tussentijdse beoordeling en duiding van de resultaten zijn de effecten op het saldo en de wijziging in
het risicoproﬁel in samenhang beschouwd. Immers, een project kan een verbetering op het saldo laten zien en
tegelijkertijd een verslechtering in het risicoproﬁel. Daarnaast is bij het beoordelen van de stoplichtrapportage
ook gekeken naar de onderliggende kosten- en opbrengstenposten en de voortgang van het project ten
opzichte van de planning voor de jaarschijf 2018.
[1] Voor de risicobeheersing van de grondexploitatie van het project Stationsgebied, zijn binnen de gemeente
Leiden afwijkende afspraken gemaakt. In het kaderbesluit is ervoor gekozen om deelexploitaties binnen
de gebiedsontwikkeling te verevenen alsook de risico’s binnen de scope van het project te beheersen.
Concreet komt het er op neer dat een voorzien positief saldo op de gehele ontwikkeling wordt ingezet als
risicobuffer. Deze gebiedsontwikkeling is hiermee buiten de systematiek geplaatst zoals vastgesteld met de nota
Vermogensbeheer en implementatie Vermogensbeheer en maakt derhalve geen onderdeel uit van de projecten
die middels de Reserve Grondexploitaties worden verevend.

Tabel 1.3 Beoordeling resultaten MPG halfjaar 2018
Nr.

Prognose afwijkingen bij actualisatie MPG 2018 Projectnaam

Verschil saldo
NCW

Verschil risco's

Saldo
grondexploitatie
en risico's

0

-200.000

-200.000

-39.457

26.000

-13.457

9

Lammenschansdriehoek

19

Groenoordhallenterrein / v Voorthuijsenlocatie

22

Haagwegkwartier - IC en Noordelijke Sportv.

0

35.480

35.480

28

Dieperhout (ROC- en Agnes-locatie)

0

-3.000

-3.000
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Nr.

Prognose afwijkingen bij actualisatie MPG 2018 Projectnaam

30

Lorentzschool

45

Stationsgebied - Rijnsburgerblok K1 t/m K5

73

Aalmarkt

77

Nieuweroord
SALDO

Verschil saldo
NCW

Verschil risco's

Saldo
grondexploitatie
en risico's

0

0

0

-107.101

-363.700

-470.801

1.171.679

-61.400

1.110.279

81.309

-29.000

52.309

1.106.430

-595.620

510.810

Voor één project staat de stoplichtrapportage op oranje; Stationsgebied Rijnsburgerblok 1-5. Hierboven is reeds
toegelicht waardoor dit wordt veroorzaakt. Overall laten de grondexploitaties ook inclusief risico’s en kansen
een beter resultaat zien dan bij MPG 2018, een verbetering van ruim een half miljoen euro. Dit wordt zoals
eerder vermeld veroorzaakt door de extra grondopbrengst in de Aalmarkt.
Voortgang jaarschijf 2018
Tabel 1.4. vergelijkt voor alle grondexploitaties gezamenlijk de bijgestelde raming van kosten en opbrengsten
van jaarschijf 2018 met de aanvankelijke raming zoals opgenomen in het MPG 2018. De tussentijdse resultaten
leiden niet tot een benodigde bijstelling van de onderliggende grondexploitaties.
Tabel 1.4 Bijstelling raming jaarschijf 2018
Jaarschijf 2018
MPG 2018

Jaarschijf 2018
halfjaar 2018

Verschil

6.071.103

5.974.594

-96.509

897.560

325.505

-572.055

-

-

0

BOUWRIJPMAKEN

397.164

252.994

-144.171

WOONRIJPMAKEN

3.034.710

3.498.461

463.751

416.905

363.015

-53.890

DIVERSEN

1.210.326

1.234.260

23.934

PLANKOSTEN

2.526.761

2.649.269

122.509

FONDSEN

2.023.794

1.769.468

-254.326

16.578.323

16.067.565

-510.758

20.719.324

20.804.117

84.793

NIET-WONINGBOUW

3.254.970

3.254.970

0

OVERIGE OPBRENGSTEN

7.940.904

1.620.450

-6.320.454

923.755

1.065.502

141.747

32.838.953

26.745.039

-6.093.914

443.761

480.032

36.271

INVESTERINGEN
VERWERVINGEN
SLOOP/SANERING
GRONDWERK

CIVIELE CONTSTRUCTIES

TOTAAL

OPBRENGSTEN
WONINGBOUW

BIJDRAGEN
TOTAAL

RENTE

Tabel 1.4 laat zien dat er sprake is van enige vertraging in de uitvoering van de grondexploitaties.
Meest opvallend is de achterblijvende grondopbrengsten. Dit wordt zoals eerder vermeld veroorzaakt doordat
bij Stationsgebied Rijnsburgerblok K1-5 de grondlevering met één jaar is vertraagd.
Bij Lammenschansdriehoek, Leidse Schans blokken A1 en A2, worden extra werkzaamheden door de gemeente
uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente in 2018 een bijdrage van de ontwikkelaar ontvangen.
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4.6 Control en rechtmatigheid
In het Verslag van bevindingen 2017 heeft de interne audit functie gerapporteerd op basis van de uitgevoerde
verbijzonderde interne controle over het 2017. Daarin staat ook de voortgang op de verbeterpunten. Het
algemene beeld is dat er nog veel verbeterpunten open staan, maar dat er merkbare verbetering zit in de
opvolging van de aanbevelingen. De externe accountant heeft de bevindingen van de interne audit functie in
haar verslag van bevindingen bevestigd. Beide stukken zijn aan de raad aangeboden.
Onze organisatie is structureel bezig met het opvolgen van verbeterpunten in de interne beheersing. Elk
halfjaar wordt de stand van zaken en de voortgang daarin getoetst. De interne audit functie rapporteert daar
twee keer per jaar uitgebreid en in detail over. De externe accountant doet dat eveneens, meer of hoofdlijnen.
We blijven benadrukken dat we een lerende organisatie willen zijn, waaraan kritische controles en rapportages
ten aanzien van onze bedrijfsvoeringsprocessen belangrijke bijdragen leveren de organisatie te verbeteren.
Een belangrijk aandachtspunt is het zogenaamde afsluitproces. Dat is het proces om te komen tot afdoende
dossiervorming voor het opmaken van de jaarstukken. Voor het tweede jaar op rij is het afsluitproces en
de samenwerking daarin met de externe accountant niet goed verlopen. De organisatie en de accountant
stellen steeds hogere eisen aan juistheid, volledigheid en de mate van transparantie en navolgbaarheid. De
evaluatie van dit proces doen wij, mede op verzoek van de Commissie voor de Rekeningen, met een deel van
de commissie en met de externe accountant. Om het proces te verbeteren hebben we samen met Servicepunt71
een plan van aanpak opgesteld. Dat plan delen wij met uw raad.
Zoals wij in de Eerste Bestuursrapportage 2018 al meldden, ligt net als voorgaande jaren de nadruk op de tien
met de raad afgesproken belangrijkste focusgebieden, waarvan de meeste aandacht uitgaat naar de ﬁscale
processen (Tax Control Framework), en de processen Europees aanbesteden, IT-beveiliging en inkomende
subsidies.
Fiscale processen: belangrijke stappen zijn gezet om processen in kaart te brengen en beheersmaatregelen te
deﬁniëren en het goed onderbouwd vastleggen van de manier waarop we met BTW verrekening omgaan. De
ﬁscale advisering op projecten is op orde.
Europees Aanbesteden: de focus heeft de laatste jaren gelegen op het voorkomen van rechtmatigheidsfouten.
In 2017 zijn nog nauwelijks nieuwe fouten ontstaan. Veruit de meeste fouten zijn fouten die in het verleden zijn
ontstaan, maar nog doorlopen in de toekomst. Wij streven naar nihil nieuwe fouten, en daarnaast besteden we
aandacht aan het verhogen van de doelmatigheid en effectiviteit van de inkopen.
IT-beveiliging: het afgelopen jaar zijn de risico's op het gebied van logische toegangsbeveiliging en wijzigingen
beheer verminderd door goede werkprocessen. Dit zetten we voort. Daarnaast bereiden we de centralisatie
van functioneel beheer verder voor, waardoor andermaal een verbetering in professioneel werken kan worden
bereikt. Voor maatregelen op het gebied van bescherming persoonsgegevens zie hieronder in aparte alinea.
Inkomende subsidies: blijvend punt van aandacht om administratie goed in te richten voor een adequate
verantwoording voor de ontvangen subsidies. Daarnaast speelt de tijdige signalering vaak een rol.
Procesafspraken zijn gemaakt: we moeten alert zijn op het consequent nakomen van die afspraken.
In het najaar brengt de interne auditfunctie de managementletter 2018 uit, met daarin de bevindingen van de
interne controle over het eerste halfjaar 2018. Daarbij wordt ook en vooral gekeken naar en gerapporteerd over
de opvolging van de eerder genoemde verbeterpunten.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – opbouw privacy organisatie
Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Daarmee is de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen. De AVG voegt een
aantal verplichte maatregelen en aanscherpingen toe aan de bestaande bepalingen die gericht zijn op het
beschermen van de persoonsgegevens (privacy) van – in het geval van een gemeente – inwoners, zakelijke
relaties en medewerkers.
De gemeente Leiden treft hiertoe in samenwerking met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude
en Servicepunt71 de nodige organisatorische en technische maatregelen. De gemeente heeft per 25 mei 2018
voorzien in de primaire vereisten vanuit de AVG. De verplichte aanstelling van een (regionale) Functionaris
Gegevensbescherming was al sinds november 2016 gerealiseerd.
De gemeente Leiden beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register biedt inzicht in en levert
een verantwoording van werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de samenstelling van
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dit register is naast de inzet vanuit de gemeente tevens bijgedragen door een hiervoor in regionaal verband
(binnen verkregen budget) aangetrokken externe capaciteit. Dit register zal de komende periode verder
worden verbeterd en verﬁjnd.
Ook in de toekomst zullen we veel aandacht besteden aan training en voorlichting. Het landelijke beeld is dat
het leeuwendeel van datalekken voortvloeit uit onbewust onzorgvuldig menselijk handelen.
In 2018 en 2019 zullen werkprocessen en verwerkersovereenkomsten van alle domeinen binnen de gemeente
herzien moeten worden. Verwacht wordt dat door het toegenomen privacy-bewustzijn – zowel maatschappelijk
als binnen onze organisatie – en de praktijkervaring met de AVG als kaderwetgeving, voortschrijdend inzicht
zal ontstaan met betrekking tot de inrichting werkprocessen en applicaties. De omvang van de aan privacy
gerelateerde werkzaamheden zal daarom structureel toenemen.
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4.7 Afdoening moties
Niet van toepassing.
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4.8 Technische wijzigingen
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
T22 Team gegevens
Betreft een budgetneutrale wijziging waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming wordt
gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Tevens wordt een taakstelling inkoop voor een bedrag
van € 34.914 structureel ingevuld.
T24 Grifﬁe
Betreft een budgetneutrale wijziging van afgerond € 120.000 waarmee het budget van de accountantskosten
wordt verplaatst van de grifﬁe naar de raad.
Programma 2: Veiligheid
T2 Radicalisering
Betreft een budgetneutrale wijziging van € 30.295 waarmee het budget voor radicalisering wordt verplaatst van
handhaving openbare ruimte naar veiligheidsprojecten.
T3 Piketvergoeding
Betreft een budgetneutrale wijziging van € 7.551 waarmee de raming van baten en lasten in overeenstemming
wordt gebracht met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.
Programma 3: Economie en toerisme
Niet van toepassing.
Programma 4: Bereikbaarheid
T19 Herijken baten en lasten parkeerexploitatie
Op basis van de meest actuele cijfers uit de parkeerexploitatie heeft een structurele herijking van de baten en
lasten in het meerjarenbeeld binnen beleidsterrein parkeren plaatsgevonden. Per saldo zullen de geraamde
inkomsten voor jaarschijf 2018 dalen met € 453.021 en de lasten worden verlaagd met € 731.634. Betreffende
mutaties worden verrekend met de reserve Parkeren zodat de wijziging budgetneutraal voor de begroting is
(parkeerexploitatie is een gesloten systeem).
T30 Krediet Kaardesteeg overhevelen van het project HOV Hooigracht naar het project Garenmarkt
Bij het Uitvoeringsbesluit voor de Centrumroute Fase 2, Hooigracht c.a., werd besloten de Hogewoerd en
de Kaardesteeg aan het project Centrumroute toe te voegen. Naar verwachting zal de uitvoering in 2019
plaatsvinden.Op dat moment is de nieuwe parkeergarage aan de Garenmarkt nog niet in gebruik en vervult
de nabij gelegen Hoogvlietgarage, met ingang aan de Kaardesteeg, een belangrijke parkeerfunctie. Daarom
is het van belang die functie in stand te houden totdat de Garenmarktgarage in gebruik is genomen. Om die
reden is voorgesteld de herinrichting van de Kaardesteeg te koppelen aan de herinrichting van de openbare
ruimte op en nabij de Garenmarkt. Het krediet 7100898 HOV Hooigracht zal worden verlaagd met € 120.000 en
als deelkrediet opgenomen bij het project Garenmarkt (gelijkblijvende kapitaallasten in Programma 4).
Programma 5: Omgevingskwaliteit
T15 Werken voor derden en interne verrekening (groen)
De baten en lasten voor werkzaamheden die worden verricht vanuit groen voor derden € 55.000 en het domein
water (het maaien van walkanten) € 130.000 worden budgetneutraal geraamd.
T20 Herverdeling onderhoudsgelden Kooiplein en groene daktuinen
Als gevolg van areaal uitbreiding Kooiplein en groene daktuinen is een bedrag van € 176.400 voor het
onderhoud beschikbaar gesteld. Middels deze wijziging worden de middelen verdeeld over de betreffende
kapitaalgoederen zoals groen, kunstwerken wegen en riolering.
Programma 6: Stedelijke ontwikkeling
T12 Intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie
In de gesloten intentieovereenkomst ontwikkeling Scal-locatie is opgenomen dat de ontwikkelende partij
een bijdrage van € 25.000 verschuldigd is aan de gemeente als compensatie voor de gemeentelijke kosten
gedurende het traject tot aan het sluiten van de anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan
de reserve grondexploitaties.
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T13 Werken voor derden Rijndijk
Om de control op 'werken voor derden grondexploitaties' (anterieure overeenkomsten) te versterken worden
de baten en lasten van vastgestelde anterieure overeenkomsten in de exploitatie opgenomen. Voor de
anterieure overeenkomst Rijndijk betekent dit dat zowel de lasten (€ 175.503) als de baten (€ 175.503) worden
geraamd.
T14 Werken voor derden Mosterdsteeg-Breestraat
Om de control op 'werken voor derden grondexploitaties' (anterieure overeenkomsten) te versterken worden
de baten en lasten van vastgestelde anterieure overeenkomsten in de exploitatie opgenomen. Voor de
anterieure overeenkomst Mosterdsteeg-Breestraat betekent dit dat zowel de lasten (€ 6.360) als de baten
(€ 6.360) worden geraamd.
T21 Bijdrage Provada
Jaarlijks neemt de gemeente Leiden met een stand deel aan de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdam RAI. De
gemeente Leiden presenteert zich hier als stad om investeerders aan zich te binden. In 2018 heeft de gemeente
Leiden zich wederom voor 3 jaar verbonden aan de beurs. Dit bracht voor 2018 een eenmalige investering in de
stand met zich mee van € 20.000. Deze eenmalige investering wordt gedekt vanuit de reserve grondexploitaties.
Programma 7: Jeugd en Onderwijs
T9 Kapitaallasten Munnikenstraat 1D
Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 zijn de kapitaallasten van de Munnikenstraat 1D budgetneutraal
overgeheveld van programma 7 naar programma 6. De onderuitputting van de kapitaallasten van de
Munnikenstraat zijn echter geraamd in programma 7 en worden voor een bedrag van € 20.997 overgeheveld
naar programma 6 zodat de volledige kapitaallasten van de Munnikenstraat 1D geraamd zijn binnen
programma 6.
T16 Onderwijsachterstanden beleid
Per 1 januari 2019 stopt de huidige beleidsperiode voor het gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid.
Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om het gereserveerde saldo van de betreffende speciﬁeke uitkering over
te hevelen voor besteding in latere jaren. Daarom wordt het resterende saldo van € 179.732 in het lopende jaar
nog ingezet als budget.
T17 Onderwijshuisvesting
Als gevolg van diverse wijzigingen in het bestand van onderwijsgebouwen en gymlokalen ontstaat een per
saldo budgetneutrale mutatie in de ramingen voor OZB, huurkosten, interne verrekeningen, opbrengsten van
verhuur en klokuurvergoedingen.
Programma 8: Cultuur, sport en recreatie
T25 en T26 Erfgoed Leiden
Betreft diverse budgetneutrale wijzigingen als gevolg van een aanpassing in het rekeningschema
(o.a.verplaatsing van kapitaallasten ad € 11.286 van kostenplaats bedrijfsvoering naar exploitatie- en beheer).
T32 Herverdeling vervangingsinvesteringen Kunstinstellingen en Stadspodia
In afwijking van het besluit over de herverdeling van de vervangingsinvesteringen Stadspodia, als onderdeel van
de Eerste Bestuursrapportage, het krediet Stoelenplan Leidse Schouwburg te verlagen met € 120.000 in 2018 en
de VVI Kunstinstellingen in 2021, met € 133.000 te verlagen.
Programma 9: Maatschappelijke ontwikkeling
T23 Beschermd wonen
Een deel van de middelen Beschermd wonen (beleidsterrein Kwetsbare groepen) is per abuis geraamd op WMO
Begeleiding (beleidsterrein Ondersteuning). Dat wordt nu gecorrigeerd. Het betreft € 856.000 in 2018 oplopend
naar € 882.000 in 2022.
Programma 10: Werk en inkomen
T1 Reserve Sociaal Domein
In 2018 en 2019 wordt per jaar € 542.040 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein voor vroegsignalering
schulden. De onttrekking staat geraamd in programma 9 Maatschappelijke ondersteuning, maar moet
worden overgeheveld naar programma 10 Werk en Inkomen. Het project vroegsignalering behoort tot het
beleidsterrein Schuldhulpverlening, dat onderdeel is van programma 10.
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T4 Bijdrage partners
Bij het project vroegsignalering werd gerekend op een ﬁnanciële bijdrage van partners zoals woningcorporaties
en ziektekostenverzekeraars. De ﬁnanciële bijdrage zal er niet komen in 2018. De baten en de lasten worden
met € 184.474 verminderd in 2018. Vooralsnog wordt wel gerekend op een ﬁnanciële bijdrage in 2019.
T5 Inkomsten regio-gemeenten
Betreft een verschuiving van een geraamde bijdrage van € 27.669 van het beleidsterrein Schuldhulpverlening
naar het beleidsterrein Inkomensvoorzieningen.
T6 Projecten Re-integratie
Diverse lopende projecten gericht op re-integatie en participatie , die ook voor regiogemeenten worden
uitgevoerd, worden volledig gedekt door ESF- en AMIF-middelen en bijdragen van regio-gemeenten (AMIF
is het Europese fonds voor asiel en migratie). De lasten en de baten moeten per saldo worden verhoogd met
€ 764.386.
T7 Volwasseneneducatie
De rijksmiddelen voor 2018 zijn € 103.531 lager dan begroot. De baten en de lasten worden met € 103.531
verminderd.
T8 Wijziging formatie
In 2017 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van de formatie bij Werk en Inkomen. De
structurele formatiewijziging, in totaal € 424.000, is nu verwerkt, maar niet op de juiste kostenplaats. Dat wordt
nu budgetneutraal gecorrigeerd.
T31 Inkomsten regio-gemeenten
De kosten die Werk en Inkomen maakt ten behoeve van de regio-gemeenten stijgen. Deze kosten worden in
rekening gebracht bij de regio-gemeenten. De lasten en baten nemen met € 130.650 toe.
Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen
T1 Reserve Sociaal Domein
De reserve Sociaal Domein is administratief zichtbaar in 4 programma’s: Programma 7, 9, 10 en Algemene
Dekkingsmiddelen (AD). Het deel wat nog staat in AD, moet administratief worden overgeheveld naar de
programma’s 7, 9 en 10. In deze programma’s staan de lasten geraamd die gedekt worden door de reserve
zachte landing 3D. Vanuit AD worden de volgende bedragen overgeheveld naar: programma 7 Jeugd en
Onderwijs € 380.000, programma 9 Maatschappelijke ondersteuning, € 1.422.138 en naar programma 10 Werk
en Inkomen € 24.015.
T18 Reserve afschrijving investeringen
Bij het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2017 is een vrijval van € 30.109 uit de reserve afschrijvingen
investeringen verwerkt als onttrekking aan deze reserve, dit wordt middels deze wijziging veranderd in een
verlaging van de dotatie aan deze reserve.
T29 clusterdirecteur Stedelijke Ontwikkeling
In de eerste vier maanden van 2018 is extern ingehuurd voor het management van het Cluster Stedelijke
Ontwikkeling. De kosten van de inhuur tot en met april 2018 bedragen € 60.000 en wordt gedekt uit de
beschikbare middelen op de stelpost bedrijfsvoering.
Programma 12: Overhead, Vpb en onvoorzien
T28 Matchpunt
Afgesproken is om Matchpunt structureel door Servicepunt71 te laten uitvoeren. Voor de uitvoering hiervan
zijn nog geen (structurele) middelen beschikbaar gesteld. Voor 2018 kan het benodigde bedrag van € 40.000
worden gevonden in de vrije ruimte binnen bestaande budgetten. Vanaf 2019 worden de structurele
meerkosten voor een bedrag van € 70.000 gedekt uit het budget voor werving en selectie.
T11 Correctie budget voor bijdrage A&O fonds
Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is het budget voor de structurele bijdrage A&O fonds van circa € 48.000
geraamd op kostenplaats B&W. Met deze mutatie wordt dat budgetneutraal gecorrigeerd naar de kostenplaats
Personeel en Organisatiebeleid.
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