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Begroting 2012 : sluitend en solide
De begroting van de gemeente bestaat uit programma’s. In deze programma’s staat wat de gemeente gaat doen in 2012 en welke financiën hierbij
horen. Elk programma gaat over specifieke beleidsterreinen. Deze beleidsterreinen belichten wij kort op deze begrotingspagina. De hele begroting
kunt u vinden op www.leiderdorp.nl/begroting
Op maandag 31 oktober is er van 19.30-20.00 uur gelegenheid voor inwoners en organisaties om zich uit te spreken over de plannen in de begroting.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meldt u zich dan uiterlijk
vrijdag 28 oktober voor 16.00 uur aan bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl
of telefonisch (071) 54 54821. U kunt uw zienswijze ook mailen naar griffie@
leiderdorp.nl
Op 9 en 11 november 2011 bespreekt de gemeenteraad de begroting en
stelt deze vervolgens vast.

‘Financieel hoog aan de wind zeilen’
Het zal niemand ontgaan zijn dat de economie tegenzit; daar hebben we
rekening mee gehouden. Omdat de rijksoverheid fors bezuinigt, ontkomt
ook Leiderdorp niet aan bezuinigen. Toch zijn we erin geslaagd die bezuinigingen te vinden in zaken die u als inwoners van Leiderdorp niet te hard
raken. We bezuinigen vooral op personeel en materieel en door anders te
gaan werken in bijvoorbeeld het beheer van het openbaar groen. Ook de
gemeenteraad draagt zijn steentje bij. En dat alles bij een minimale verhoging van de lokale belastingen.

Met veel dank aan A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit

De begroting 2012 voor de gemeente Leiderdorp is in handen van u en de
gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders werkt in de
begroting de plannen voor de komende jaren uit en vertaalt deze plannen
in geld. Op deze pagina proberen we de hoofdlijnen duidelijk te maken
voor iedereen. Overigens raad ik iedereen aan de begroting zelf ook eens
door te bladeren; zij is leesbaarder dan ooit.

Kunnen we nu op onze lauweren rusten? Bepaald niet. De komende jaren
zullen onzeker blijven. Trekt de economie weer aan? Wat zijn de gevolgen
van taken die de rijksoverheid overdraagt aan de gemeente (voor minder
geld)? Allemaal van belang voor de vraag of er nog meer bezuinigd zal
moeten worden of dat we de schoten een stukje kunnen vieren. Voorlopig
varen we dus met strakgetrokken zeilen een ongewisse toekomst tegemoet.
We blijven alert en houden u op de hoogte.
Michiel van der Eng
Wethouder financiën, personeel & organisatie, burgerparticipatie

De bibliotheek in de Sterrentuin is vanaf 2012 ook op zondagmiddag open.

onderzocht en bepaald hoe de ruimtelijke kwaliteit vorm moet worden gegeven
(visie) en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn om te komen tot een
goed leefklimaat (afwegingskader).
Wij willen dat er voor onze inwoners in Leiderdorp voldoende passende woningen zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor starters en senioren. De
gemeente werkt nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de regio Holland Rijnland en andere overheden. Wij streven,
op basis van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek uit 2011, er naar dat
het woningaanbod in 2020 voldoet aan de behoefte.
Wij willen ondernemers de ruimte geven en een onderscheidend en evenwichtig
winkelaanbod in Leiderdorp behouden en waar mogelijk versterken.
Uiterlijk begin 2015 is de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 gerealiseerd. In deze
agenda is het milieubeleid van onze gemeente en de uitvoering daarvan voor
deze periode vastgelegd.

1: ZORG, WELZIJN, JEUGD EN ONDERWIJS

6: BESTUUR, BURGERZAKEN EN VEILIGHEID

Door preventie willen we een gezondere fysieke en sociale leefomgeving creëren.
Hierbij richt de gemeente zich vooral op jongeren. Om bij hen een gezondere levensstijl te bevorderen, sluiten wij aan bij campagnes “geen alcohol onder de 16”.
Op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en van jeugdbeleid stimuleren we dat mensen zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Initiatieven
van burgers om het samenleven in de wijk en buurten te versterken, moedigt de
gemeente aan.
Jeugdgezondheidszorg en jeugdbeleid hebben als doel de kansen van Leiderdorpse jongeren in de samenleving te verbeteren. Bijvoorbeeld door onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren. Binnen de wettelijke
en financiële kaders stimuleren wij onderwijskundige vernieuwing.

De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de opgaven waar de gemeente voor staat te realiseren. Dat doen wij onder andere door
samen te werken met omliggende gemeenten. Op deze manier willen wij voor
onze burgers effectief en efficiënt zijn en gebruik maken van kennis en kunde
binnen de regio.
In 2012 start Leiderdorp met de gemeenten Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest
Servicepunt71 dat ondersteunende processen als financiën en HRM voor de vier
deelnemende gemeenten gaat verzorgen.

2: WERK EN INKOMEN
De economische recessie en de rijksbezuinigingen leiden tot een hogere druk op
het programma Werk en Inkomen. Door re-integratie willen we bewerkstelligen
dat uitkeringsgerechtigden weer deelnemen aan de maatschappij. Uitgangspunt
is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. In 2013 wordt de Wet werken naar vermogen ingevoerd.
Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op
de beschutte werkomgeving van een sociale werkvoorziening. Voor mensen die
(gedeeltelijk) kunnen werken, geldt de Wet werken naar vermogen. Ook op het
gebied van vreemdelingenbeleid staat bevordering van actieve deelname aan de
samenleving en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Het leren van de taal
staat hierbij voorop, altijd gecombineerd met een activiteit gericht op werk of
andere vormen van maatschappelijke participatie.

3: KUNST, CULTUUR EN SPORT
Wij willen de binding van inwoners van Leiderdorp met hun eigen leefomgeving
vergroten. Daartoe streven wij naar een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. We houden door subsidiëring verschillende (amateur)kunstorganisaties in
stand die bijdragen aan een divers aanbod van (podium)kunst in de gemeente.
In 2012 vragen we, net als in voorgaande jaren, in het kader van de Regionale
Agenda Samenleving (RAS) bij de provincie subsidie aan om deel te nemen aan
een aantal regionale projecten.
Momenteel wordt er een Cultuurnota ontwikkeld met daarin diverse prestatieafspraken.
Op het gebied van sport geldt dat de gemeente stimuleert om mensen te laten
bewegen, georganiseerd of ongeorganiseerd. Wij houden daartoe een aantal
accommodaties in stand, stimuleren bewegingsactiviteiten en ondersteunen
(indirect) verenigingen. In 2012 verschijnt de nieuwe sportnota, waarin het beleid
wordt geactualiseerd en geharmoniseerd.

In het voorjaar van 2012 rijdt het verkeer over de A4 in de eerste verdiept aan
gelegde bak. Met 2 x 3 rijstroken (naar Den Haag en naar Amsterdam) en 80 kilo
meter per uur.
(Foto: Joop van Houdt Luchtfotografie)

afvalwater draagt bij aan een goede flora en fauna in de lokale watersystemen.
Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) vormt hierbij de leidraad. Ook het groene karakter van het dorp is van waarde voor Leiderdorp. Daarbij streven wij naar een diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting.
Speel- en ontmoetingsplaatsen spelen een grote rol in de openbare ruimte. Zij
dragen ertoe bij dat kinderen, jeugd en jongeren elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Dit bevordert de sociale vaardigheden, het (samen)spel en de creativiteit.
Speelplaatsen moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

5: WONEN EN ONDERNEMEN
De gemeente wil dat alle inwoners in rust en ruimte samen kunnen leven, wonen
en werken, in een aantrekkelijke en plezierige leefomgeving. In samenspraak met
inwoners, ondernemers en andere relevante partijen in Leiderdorp wordt in 2012

7: GRONDONTWIKKELING
Het Centrumplan heeft tot doel een levendig dorpscentrum te realiseren. Een
gezellig dorpshart dat voor binding tussen de inwoners zorgt en Leiderdorp een
eigen gezicht geeft. Meer openbare functies, een aantrekkelijker verblijfsgebied
en uitbreiding van het winkelareaal zorgen daarvoor.
In het W4-project (wonen, werken, water en wegen) ontwikkelt de gemeente de
gebieden langs de A4. Met de opbrengsten uit verkoop van grond voor woningbouw en bedrijvigheid betaalt Leiderdorp in 2012 zijn bijdrage aan Rijkswaterstaat
voor de verlengde en verdiepte A4. Door de verdiepte aanleg worden de Kerkwijk
en Oranjewijk weer één geheel en verbetert de leefbaarheid in het Oude Dorp.

Totaal van de lasten van de programma’s

4: BEHEER OPENBARE RUIMTE
Wij willen dat Leiderdorp een prettige, aangename en veilige plaats blijft. Hiertoe
willen wij de veiligheid en bereikbaarheid verbeteren. Mensen stimuleren om wat
vaker de fiets te nemen, autoverkeer buiten de kern om te laten rijden en vrachtverkeer te weren in de woonstraten zijn de doelen in het programma. Het waterplan vormt de leidraad voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor mens en
dier. Goede waterkwaliteit is van belang en we grijpen ruimtelijke ontwikkelingen
aan om het watersysteem te verbeteren. Het bergen, afvoeren en verwerken van

De gemeente wordt hét portaal van de overheid, dus niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal en landelijk niveau. De
gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Er wordt gewerkt om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken. Burgers (en
bedrijven) hebben 1 loket voor de overheid, waarin in 2015 80% van de vragen in
1 keer wordt afgehandeld.
Wij willen dat Leiderdorp veilig blijft. Dit doen wij door het terugdringen van
huiselijk geweld en het aantal (woning)inbraken en overvallen. Door het terugbrengen van jeugdoverlast en het verminderen van overmatig alcohol en drugsgebruik van jongeren willen we het veiligheidsgevoel vergroten. Door intern te
werken aan crisisbeheersing en door samenwerking in district en regio voldoen
we eind 2013 aan het regionaal normenkader en de wettelijke verplichtingen.

De Boterhuispolder wordt in 2012 recreatiegebied. U kunt dan de polder in!;
fietsen, wandelen en kanoën in een mooi groen gebied.

bedrag

in %

P1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
P2. Werk en Inkomen
P3. Kunst, Cultuur en Sport
P4. Beheer openbare ruimte
P5. Wonen en Ondernemen
P6. Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid
P7. Grondontwikkeling
AD. Algemene dekkingsmiddeln

€ 9.796.778
€ 9.786.499
€ 2.576.191
€ 10.695.073
€ 1.778.688
€ 12.639.475
€ 21.172.068
€ 4.254.127

13%
13%
4%
15%
2%
17%
30%
6%

Totaal lasten

€ 72.698.899 100%

