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Ad de Graaf & Marjolijn Eshuis

Over agendapunt

Cie B&B 2 juli 2020; KADERNOTA 2021

1 Meerjarencijfers
De meerjarencijfers tonen vooralsnog een omvangrijk negatief saldo in de jaren 2022 en verder. Waarom worden
voor stimulering lokale economie en omklappen sociaal domein wel bedragen opgenomen in de meerjarencijfers
terwijl het college ervoor kiest om dat niet te doen voor multifunctionele accommodatie, structureel inbedden OJG,
huisvestingskosten VVE en CJG en verstevigen voorveld en toegang? Welke overwegingen en criteria hebben daarbij
een doorslaggevende rol gespeeld?
Antwoord 1:
Voorwaarde voor het opnemen van cijfers is dat er sprake is van een reële inschatting van de hoogte. Op het
moment dat dat nog niet mogelijk is heeft het college ervoor gekozen het onderwerp wel aan te dragen als zijnde
onderwerpen waar in de nabije toekomst wel een financieel plaatje aan verbonden kan/zal worden.
2 Ontwikkelstrategie accommodaties
Het college schrijft op bladzijde 8 dat de gemeenteraad heeft aangegeven bij deze kadernota te bepalen welk
exploitatiebedrag de raad hiervoor vrij wil maken. Kan het college de raad een overzicht verstrekken van recente
documenten die de raad in staat stelt tot een dergelijk besluit te nemen?
Antwoord 2:
Naast de kadernota zelf zijn alle stukken beschikbaar gesteld voor de raadsvergadering van 14 mei jl. onder het
agendapunt Ontwikkelstrategie Accommodaties. Het uitgebreide onderzoek van bbn maakt onderdeel uit van die
stukken. De stukken voor de visievorming MFA worden nu voorbereid en zullen één dezer dagen aan u worden
verzonden ter behandeling op 15 juli in de commissie B&B. De besluitvorming naar aanleiding van de
haalbaarheidsstudie MFA staat gepland voor de commissie van oktober en de raad van 12 november. Het is aan de
gemeenteraad om te kiezen om bij behandeling van de kadernota 2021 financiële ruimte te zoeken om als kader
mee te geven voor de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie, dan wel daarmee te wachten tot de
uitkomsten van genoemde studie op tafel liggen.
3 Stelpost herziening gemeentefonds
De meerjarencijfers laten bij E3 belangrijke verschillen zien t.a.v. de hoogte van de vrijval in 2022 en 2023. Wat is
daarvan de reden? Hoe zeker is de onderbouwing hiervan?
Antwoord 3:
Zoals ook blijkt uit de toelichting onder E3 op pagina 31/32 wordt het verschil tussen 2022 enerzijds en 2023 en 2024
anderzijds hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het college rekening houdt met een nadelig effect van de herverdeling
van het gemeentefonds. Het college voert een nieuwe stelpost op waarbij rekening gehouden wordt met eventueel
nadelige effecten van de herverdeling van € 15 per inwoner in 2022 oplopend naar € 25 per inwoner vanaf 2023.
Met het opnemen van deze nieuwe stelpost kan de oude stelpost (die gebaseerd was op een positief saldo bij de
meicirculaire 2019 en bedoeld was om nadelige effecten van de herverdeling op te vangen) geheel vervallen. Hierbij
zullen de effecten in het eerste jaar van de herverdeling (2022) naar verwachting worden gemitigeerd. Er is geen
onderbouwing omdat de herverdeeleffecten nog niet bekend zijn en een inschatting onmogelijk te maken is. In het
najaar zal er waarschijnlijk meer bekend zijn. Tot die tijd stelt het college voor het voorzichtigheidsbeginsel te
hanteren en te rekenen een bovengenoemd nadelig effect.
4 Egalisatiereserve sociaal domein
Kunt u een actueel cijfermatig overzicht geven van de ontwikkeling van de egalisatiereserve sociaal domein (inclusief
dotaties en onttrekkingen) in de periode 2019 tot en met 2024.
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Antwoord 4:
2019
stand per 1/1

2020

2021

2022

2023

2024

1.463.830 2.361.573 1.833.573 1.287.573 666.573 666.573

Toevoegingen
Opheffing BR dekking tekorten BUIG

1.446.325

300.000

Totaal

1.446.325

300.000

-75.000
-75.000
-90.000
-20.000
-20.237
-13.729
-31.063

-50.000
-50.000
-75.000

-50.000
-75.000

kosten jeugdhulp

-223.553

-653.000

-421.000

-621.000

Totaal

-548.582

-828.000

-546.000

-621.000

Onttrekkingen
Brede Welzijnsorganisatie
Klantregistratiesysteem BWO
compensatie sociaal effect taakstelling subsidies
preventieve begeleiding statushouders
maatschappelijke begeleiding
Beschermd wonen
Langer thuis wonen

stand per 31/12

0

2.361.573 1.833.573 1.287.573

0

0

0

0

0

666.573 666.573 666.573

5 Stelpost jeugdhulp
Wat is de betekenis van de stelpost extra middelen jeugdhulp voor de jaren 2022, 2023 en 2024? Is het
daadwerkelijk beschikbaar zijn van deze middelen afhankelijk van een positief besluit van het nieuwe kabinet?
Antwoord 5:
Het rijk heeft in 2019 voor 2019, 2020 en 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Voor
2022 en verder gaan we er van uit dat we alsnog structureel extra middelen van het rijk krijgen ter compensatie van
de hogere kosten van jeugdhulp. Of deze middelen ook daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld is inderdaad
afhankelijk van het nieuwe kabinet.
6 Stijging uitgaven jeugdhulp
De stijgende kosten jeugdhulp zijn opvallend en verontrustend. De PvdA zou graag op een daarvoor geschikt
moment met betrokkenen (professionals, gemeente) nagaan wat de oorzaken zijn voor de stijgende kosten in
Voorschoten. Kan het college toezeggen hierover met elkaar op kortere termijn het gesprek aan te gaan?
Antwoord 6:
Wij zijn bezig een analyse te maken van de oorzaken van de kostenstijging en zouden later in het derde kwartaal, na
het zomerreces, met de Raad/PvdA in gesprek kunnen gaan en ook verder ingaan op de regionale en lokale
maatregelen tot beperking van verdere kostenstijgingen.
Het spoor is hierbij drieledig:
1.
Het uitvoeren de maatregelen uit het lokale Actieplan Jeugdhulp 2019-2021 met daarin aandacht voor:
•
Het lokale team, preventieve voorzieningen en lichte jeugdhulp, waaronder aandacht voor de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van jeugdige en gezin en een optimale benutting van expertise. Uitgangspunt is hierbij dat
2
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wanneer er meer en sneller in de 0e en 1e lijn opgepakt kan worden, de
instroom en afschaling worden verbeterd en daarmee de hoeveelheid en de duur van de niet vrij toegankelijke
specialistische jeugdhulp verminderd wordt;
•
Nauwere samenwerking met huisartsen en gecertificeerde instellingen in hun rol als verwijzer;
•
De ondersteuning in de huisartsenpraktijk van de Ondersteuner Jeugd en Gezin en de wijze van registreren en
rapporteren.
2.
De doorontwikkeling van de toegang jeugdhulp die is belegd bij Voorschoten Voor Elkaar, de voorwaarden
verbeteren waaronder jeugdconsulenten hun werk moeten doen en meer monitoren en sturen op toewijzen via
invoeren van de regionale Q-analyse. Het doel is een efficiëntere samenwerking
binnen de lokale toegang en betere benutting van expertise onderling, het terugbrengen van de aantallen cliënten
en omvang van de zorg (in H10 verband) en als gemeente grip hebben op het aantal verwijzingen naar
gespecialiseerde jeugdhulp.
3.
Uitvoering van regionaal ontwikkelde en afgestemde maatregelen gericht op kostenbesparing, bijvoorbeeld
doorontwikkeling van regionaal contractmanagement en lokaal accountmanagement, controle en verantwoording.
Daarnaast maken we ons hard om voor zover dat nodig en afdwingbaar is budgetplafonds per instelling te
verwezenlijken. Randvoorwaardelijk daarbij is uiteraard dat de toegang strak geregisseerd wordt. Er komt steeds
meer informatie in real time beschikbaar (o.a. aantal cliënten, declaraties, zorgmix), waardoor er zowel op kwantiteit
als kwaliteit gestuurd kan worden en ook een vergelijking tussen aanbieders gemaakt kan worden.

3

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
297
7 Taakvelden 6.72 en 6.82
a) De PvdA verzoekt het college om een overzicht van de kosten van de afzonderlijke taakvelden 6.72 en 6.82
zoals geraamd in de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2021 voor de jaren 2020 - 2024.
b) De PvdA verzoekt tevens om een overzicht van de door de Rijksoverheid toegezegde extra middelen voor de
Jeugdhulp voor de jaren 2020 – 2024.
c) Zijn de bedragen onder b) opgenomen in de meerjarencijfers in de Kadernota 2021?
Antwoord 7a:
In onderstaand overzicht zijn de mutaties per taakveld weergegeven.
2020

2021

2022

2023 2024

Taakveld 6.72
mutatie Voorjaarsnota 2020
omklappen sociaal domein (onderdeel € 382K)
omklappen sociaal domein
CAO-ontwikkeling WODV

90 81 11

14

14

14

14

mutatie Kadernota 2021
Zorg in natura jeugd (ZIN)*
PGB jeugd
overige individuele voorzieningen jeugd
GR serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden
Totaal

368
110
50

437
110
50

437
110
50

437
110
50

437
110
50

-

5

5

5

5

710

616

616

616

616

2020

2021

2022

2023 2024

Taakveld 6.82
mutatie Voorjaarsnota 2020 mutatie Kadernota 2021
gedwongen kader*
kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering

-168
13

-137
36

-137
9

-137 -137
9
9

Totaal
-155
-101
-128
-128 -128
*ZIN en gedwongen kader zijn samen de regionale kosten jeugdhulp (onderdeel 1, eerste gedachtenstreepje
onderdeel A3 Kadernota)
Antwoord 7b:
Het rijk heeft alleen voor 2019, 2020 en 2021 extra middelen toegezegd. Voor 2022, 2023 en 2024 gaat het om
stelposten
Voor Voorschoten gaat het om:
2019: € 457.000
2020: € 344.000
2021: € 342.000
2022: € 342.000
2023: € 346.000
2024: € 346.000
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Antwoord 7c:
Ja, de rijksmiddelen en de stelposten zijn verwerkt in de Kadernota.
8 Huisvestingskosten VVE en JGZ
Waarom zijn hiervoor in de meerjarencijfers vanaf 2022 geen bedragen opgenomen terwijl het college in de
adviesnota aan de raad over de ontwikkelstrategie aan de Raad m.b.t. het accommodatiebeleid schrijft dat de extra
huurlasten van verhuizing ‘vooralsnog zijn begroot op €35.000 vanaf 2022? (gemeenteraad 14 mei 2020)
Antwoord 8:
In het onderzoek Ontwikkelstrategie Accommodaties is nog met bandbreedtes gewerkt. In de begroting zal
uiteindelijk het exacte bedrag opgenomen worden. Nu de huurprijs in onderling overleg nog moet worden bepaald,
leek het niet handig om nu specifieke bedragen te noemen al is de orde van grote wel bekend.
9 Capaciteit bouwen en wonen
Wil het college een toelichting geven bij de tabel onder C 8 en de onderbouwing voor het opgenomen bedrag van €
139.500 voor de jaren 2021 en 2022?
Antwoord 9:
Er is uitbreiding nodig om alle initiatieven en projecten op het gebied van bouwen en wonen te kunnen begeleiden.
Het betreft initiatieven van minder dan 10 woningen. Voor dergelijke projecten wordt er geen
intentieovereenkomst en/of anterieure overeenkomst gesloten. We kunnen de plankosten dus niet verhalen. De
begeleiding wordt vanuit de eigen organisatie gedaan. Indien we de kosten wel verhalen zijn de meeste projecten
financieel niet meer haalbaar voor de initiatiefnemer. Het gaat om een planbegeleider 1fte en een juridische
ondersteuning 1 fte.
10 Stimulering lokale economie
a) Wat is de onderbouwing van het bedrag zoals opgenomen onder C4?
b) Is dit bedrag bestemd voor tijdelijke steun aan ondernemers en de gevolgen van de Corona-crisis of is het
bestemd voor een structurele versterking van de lokale economie?
c) Indien deze bedragen gericht zijn op de structurele versterking van de lokale economie, wat zijn dan de
doelen en de instrumenten die daarbij worden gebruikt?
Antwoord 10:
10a) Het bedrag wordt met name ingezet voor:
- de uitvoering van de Economische thema’s uit de Economische Agenda 2020-2023;
- het verbeteren van kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte en de winkelrouting in het
centrumwinkelgebied, incl. analyse van opgaaf en aandacht voor functiemenging en conform een Integraal
Gebiedsgerichte Aanpak;
- Versterken van de identiteit van het centrum, passend bij het DNA van Voorschoten en de kernwaarden van
het centrum en het aantrekken van publiekstrekkers;
- Stimuleren en faciliteren van de kracht van de samenleving en versterken van de samenwerking om
gezamenlijke doelen te kunnen bereiken.
10b) Dit bedrag is bestemd voor een structurele versterking van de lokale economie. De Corona-crisis heeft de
noodzaak tot een opgave gerichte en integraal gebiedsgerichte aanpak voor het gehele centrumgebied en de lokale
economie vergroot.
10c) De doelen zijn:
- het terugdringen van leegstand van winkelpanden door de toepassing van concentratiebeleid van winkels
en horeca, het inzetten van een gebiedsregisseur als matchmaker en het in participatie met ondernemers,
pandeigenaren en inwoners versterken van het centrum als economisch en maatschappelijk hart van de
samenleving;
5
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-

behoud van voorzieningen, toename werkgelegenheid, toename van bestedingen, versterken (economisch)
vestigingsklimaat door uitvoering Economische Agenda incl. groeisectoren.

11 OZB-gebruik niet-woningen
a) Laten gegevens uit andere gemeentes zien dat dit voorstel daadwerkelijk leidt tot vermindering van
leegstand?
b) In hoeverre is het niet aannemelijk dat de verhuurder (de eigenaar) de huren verhoogd ter compensatie van
de verhoging van de OZB-niet woningen eigenaren?
c) Waarom kiest het college voor een structurele maatregel voor de aanpak van een vraagstuk waarbij 1)
onduidelijk is in welke mate sprake is van een conjunctureel en Corona-gerelateerd probleem dan wel van
een structureel probleem, en 2) de raad nog geen kennis heeft van de nog uit te werken economische
agenda die als referentiekader behoort te fungeren voor dit soort maatregelen?
Antwoord 11a:
Het is niet bekend of dit bij andere gemeenten ook daadwerkelijk heeft geleid tot vermindering van leegstand.
Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar.
Antwoord 11b:
Dit is afhankelijk van aard en inhoud van de huurovereenkomst.
Antwoord 11c:
Met deze maatregel wil het college onder andere eigenaren stimuleren om panden te verhuren. Op deze wijze loont
het minder om een pand bewust niet te verhuren.
12 Onderzoek verkabeling hoogspanningstracé
Is het juist dat de kosten van een haalbaarheidsonderzoek ook in aanmerking komen voor een subsidie van 85%?
Antwoord 12:
Ja dat juist. Onderzoek en uitvoering komt in aanmerking voor een subsidie van 85%. Dit geldt echter alleen voor de
door het ministerie aangewezen tracés. In Voorschoten betreft dat tracé 30-34 van het hoogspanningsnetwerk.
13 Investeringsruimte
a) Kan een nadere toelichting worden verstrekt op de investeringsruimte en de op bladzijde 41 opgenomen
tabel.?
Antwoord 13a:
De tabel op bladzijde 41 geeft de ontwikkeling van de beschikbare financieringsruimte onder het maximale plafond
van € 53 mln. De jaarlijkse verandering van die ruimte wordt veroorzaakt door investeringen, afschrijvingen, de
mutatie van de grondexploitatiepositie, de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en de aflossingen op de
bestaande schuld. De resultante van deze ontwikkelingen is het financieringssaldo dat voor maximaal de
kasgeldlimiet voor ca. € 4,5 mln. wordt ingevuld door goedkoop kort geld en voor het restant door lang aan te
trekken kapitaalmarktleningen. De som van dit korte en lange geld is gemaximeerd op de genoemde € 53,0 mln.
De tabel geeft de invloed van de verwachte meerjarige ontwikkelingen van bovengenoemde posten en de
resulterende investeringsruimte. Uiteraard is hier gezien het 10-jarig perspectief een aantal aannames gedaan voor
de meerjarige ontwikkeling van bepaalde posten. Voor die aannames wordt verwezen naar de Nota
Schuldenbeheersing van december 2018.

6

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
297
b) Wat verklaart de relatief grote afname van de investeringsruimte tussen 2020 en 2021?
Antwoord 13b:
Zoals hierboven uiteen gezet is de ontwikkeling van de aanvullende financieringsbehoefte van € 4,9 mln. in 2020 het
gevolg van de ontwikkeling van een aantal posten. Maar op hoofdlijnen zijn het voor 2020 verwachte
investeringsvolume van € 4,0 mln. en de toename van de boekwaarde van de grondexploitatie van € 0,8 mln. hier
belangrijke factoren in.
c)

Wat verklaart de relatief grote afname van de investeringsruimte tussen 2021 en 2022?

Antwoord 13c:
Zie antwoord b. Ook hier is sprake van een verwacht investeringstotaal van ca. € 4,0 mln. maar bedraagt de toename
van de grondexploitatie in 2021 € 1,9 mln. De aanvullende financieringsbehoefte in 2021 bedraagt € 5,4 mln.
d) Is het juist dat - gegeven de reeds genomen investeringsbesluiten, de in deze Kadernota opgenomen
investeringswensen en de vervangingsinvesteringen – de ‘vrije’ investeringsruimte in 2024 € 5.517.000
bedraagt?
Antwoord 13d:
De investeringsruimte bedraagt eind 2024 voor de periode tot en met 2030 € 5,5 mln. Dit bedrag is exclusief de
jaarlijks terugkerende vervangingsinvesteringen ter hoogte van gemiddeld € 2,5mln.
Die € 5,5 mln. geeft de stand van de beschikbare financieringsruimte aan wanneer in de periode 2020 t/m 2030 in
totaal € 11 mln. wordt geïnvesteerd. In het model wordt die ruimte gelijkmatig over de gehele periode geïnvesteerd
hetgeen jaarlijks neerkomt op een kleine € 1,0 mln.
Die € 5,5 mln. geeft daarmee dus eigenlijk de investeringsruimte voor de resterende periode t/m 2030 weer; in dit
geval dus voor 6 jaar. Dit betekent dan wel dat in 2030 het plafond bereikt wordt en er eigenlijk alleen nog
geïnvesteerd kan worden als de overige onder 13a genoemde posten daar ruimte toe bieden.
14 Omklappen sociaal domein
a) Is het juist dat de gelden die zijn uitgetrokken bestemd zijn voor de kosten van het onderzoek naar en de
eventuele uitvoering van het transitieproces dat het college voor ogen staat?
b) Uit welke fasen bestaat dit transitieproces?
c) Wat is de planning die het college hierbij voor ogen heeft?
Antwoord 14:
14a) Dit budget is specifiek bestemd voor de inzet van 1 fte voor Voorschoten om het scenario gedifferentieerd
samenwerken in het sociaal domein in de Leidse regio verder te brengen conform de door de raad vastgestelde
startnotitie.
14b) Op 14 mei 2020 heeft de raad de startnotitie omklappen sociaal domein vastgesteld en besloten in te stemmen
met de (bijgestelde) ambitie van het Radar scenario gedifferentieerd samenwerken sociaal domein in de Leidse regio
voor de gemeente Voorschoten. Dit betekent dat er per onderdeel (Werk&Inkomen, Wmo en jeugdhulp), afhankelijk
van besluitvorming door raad, wordt vastgelegd waar en hoe we stapsgewijs tot hechtere samenwerking in de Leidse
regio willen en kunnen komen. Per onderdeel moet duidelijk worden of en hoe inkoop, sturing of beleid gezamenlijk
wordt vormgegeven, eventueel in (een) samenwerkingsorganisatie(s), evenals de backoffice (facturatie,
contractmanagement en datamanagement). De toegang voor Wmo en jeugd blijft in dit scenario lokaal belegd (zoals
het nu is georganiseerd via Voorschoten Voor Elkaar).
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14c) De voorlopige planning is opgenomen in de LTA:
o

1 oktober oktober 2020 W&I

o
12 november 2020 Wmo (uitvoering en overweging huishoudelijke ondersteuning)
o
10 december 2020 jeugd (of zoveel eerder als mogelijk als er duidelijkheid is over regionale en/of landelijke
ontwikkelingen).
15 Verlaging budget beschut werk
Waarom wordt voorgesteld deze raming structureel naar beneden bij te stellen? Anders gezegd, op grond waarvan is
het college tot de conclusie gekomen dat de afname van het aantal personen dat van het UWV de indicatie Nieuw
Beschut Werk krijgt, een structurele en geen incidentele afname is?
Antwoord 15:
Originele raming is gebaseerd op het aantal beschutte werkplekken waarvan het Rijk verwacht dat de gemeente
deze realiseert, mits er voldoende mensen zijn die hiervoor een indicatie krijgen. In de praktijk blijft het aantal
daadwerkelijke indicaties voor beschut werk al jaren achter bij de raming. De verwachting is dat mensen via
reguliere begeleiding worden begeleid naar werk, via het doelgroepregister. Hier is in 2019 sterk op ingezet, onder
andere door de inzet van een matchmaker die specifiek voor deze doelgroep aan de slag is gegaan.
16 Energietransitie/milieubeleid
Er is een bedrag van 3 x150K opgenomen voor milieubeleid/de energietransitie. Gezien de grootte van de opgave is
dit onvoldoende. Welke aanvullende bedragen vanuit het Rijk en mogelijk andere bronnen zijn er de komende jaren
beschikbaar voor deze opgave?
De PvdA verzoekt het college een overzicht te geven van de vanuit de Rijksoverheid en andere bronnen beschikbaar
gekomen/komende middelen voor de energietransitie voor de jaren 2020-2024.
Antwoord 16:
Aanvullende bedragen voor de energietransitie:
- 2020: 117K versnellingsgelden (raadsbesluit 5-3-20). Bedoeld voor RES projectleider, lokale bijeenkomsten,
doorrekenen MBP, communicatiecampagne RES/MBP.
-

2020-2021: 202K (klimaatgelden), geld vanuit het Rijk voortvloeiend uit het klimaatakkoord. Geoormerkt
voor: opstellen transitievisie warmte + opstart wijkaanpak (per wijk bekijken hoe van gas los kan worden
gerealiseerd).

-

2022-2024: geen/niet bekend.

17 Afvoer & waterkwaliteit
Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met heviger buien, die vaker gaan voorkomen. Afvoer is nu al
een probleem, het probleem wordt de komende tijd groter. De Verordening afvoer hemel- en grondwater gaat
helpen hemelwater langer vast te houden op eigen terrein. Het gaat ook bijdragen aan het ontlasten van de
openbare riolering en het verminderen van het aantal overstorten. Dat is belangrijk voor verbetering van de
waterkwaliteit, die in Voorschoten onder de maat is.
Hiermee is het afvoerprobleem en het probleem van de waterkwaliteit echter niet opgelost. De Voorschotense
afwatering concurreert met die uit de Stevenshof en uit Zoeterwoude.
Gezien de belangrijkheid van dit probleem, dat de komende groter wordt, is een extra persleiding nodig om de
afwatering uit Voorschoten nu en voor de toekomst te kunnen garanderen. Onderschrijft het college deze
noodzaak? Hoe zorgt het college ervoor dat bovengenoemde problemen – onvoldoende capaciteit afvoer en slechte
waterkwaliteit – binnen afzienbare tijd opgelost worden. Welke middelen zijn daarvoor nodig?
Is hiervoor een reservering gemaakt in de kadernota voor de komende jaren? Of: ziet het college de noodzaak
hiervoor een reservering te maken in de kadernota?

8

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
297
Antwoord 17:
Het huidige rioolstelsel van Voorschoten zal aangepast moeten worden om te kunnen voldoen aan de eis om de
volksgezondheid te waarborgen in combinatie met de veranderende buienintensiteit door de klimaatveranderingen.
Eerder heeft de raad in dit kader het IWKp vastgesteld. Daarbij is de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de afvoer
naar de rioolwaterzuivering van Rijnland nadrukkelijk benoemd. Daarom is er een integrale afvalwaterstudie onder
leiding van het Hoogheemraadschap Rijnland opgestart. De situatie blijkt complex en een advies over de afvoer naar
de zuivering wordt niet eerder dan in het vierde kwartaal van 2020 verwacht.
Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er een capaciteitsberekening van het totale rioolstelsel opgesteld, in de
vorm van een Basis Rioleringsplan (BRP). De planning is dat dit plan net voor de zomer van 2021 gereed is.
Het doel is te komen tot een rioolstelsel dat voorbereid is op klimatologische veranderingen. Veranderingen in de
vorm van grote hoeveelheden neerslag die verwerkt moeten worden via de riolering. Dit kan niet alleen bereikt
worden door het rioolstelsel aan te pakken. Ook bovengronds zullen er maatregelen nodig zijn om in te spelen op
klimatologische veranderingen.
We voorzien dat de uitkomsten van het Basis rioleringsplan en de afvalwaterstudie een nader ontwerp vragen. De
kosten voor de engineering van het afvoerplan worden op € 300.000 geraamd. Wanneer de engineering van dit plan
begin 2021 wordt gestart is het mogelijk dat de faseringen met kosten voor maart 2022 zijn afgerond. In de
kadernota 2023 kan een onderbouwde aanpak met financiële consequenties worden voorgelegd.
18 Investering steiger Starrenburg II
Bij de vervanging van deze steiger zal opnieuw in beeld worden gebracht wat de jaarlijkse kosten zijn voor de
gemeente om de lasten en baten met elkaar in balans te brengen, aldus het college in de Kadernota.
Wat zijn de jaarlijkse (afschrijvings)kosten en de baten van deze steiger? Zijn de jaarlijjkse baten na vervanging hoger
dan de jaarlijkse (afschrijvings)kosten?
Antwoord 18:
Op basis van de nota activabeleid wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar aangehouden. De jaarlijkse
afschrijvingslasten voor de steiger zijn dan € 5.625 per jaar. De huuropbrengsten voor 17 ligplaatsen zijn €14.471,25.
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