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Geachte Raad,
Eind november 2020 heeft u besloten in te stemmen met verder onderzoek door ons college
naar de uitvoering van Werk en Inkomen door de gemeente Leiden per 1 januari 2023. De
afgelopen periode heeft hierover overleg plaatsgevonden op ambtelijk niveau met de huidige
partner, de gemeente Leidschendam-Voorburg, en de beoogde partner, de gemeente Leiden en
is gewerkt aan het realiseren van bestuurlijk commitment. Uit overleg is duidelijk dat
verkenning van de mogelijkheden tot uit- en toetreding van Voorschoten aan deze betreffende
samenwerkingen en overleg hierover met beide partners meer tijd vraagt dan verwacht.
Wij kunnen u informeren dat wij op 18 mei jl. een intentieverklaring tot verkennen
samenwerking sociaal domein met de gemeente Leiden hebben vastgesteld. Hierover hebben
wij voorafgaand overleg gevoerd met het college van Leiden.
In deze intentieverklaring wordt vastgelegd dat voor het zomerreces 2021 een plan van aanpak
met een opzet voor een verkenning van (on)mogelijkheden, voorwaarden en het daartoe
benodigde proces voor een eventuele samenwerking op zijn vroegst per 1 januari 2024 op het
gebied van de uitvoering van Werk en Inkomen wordt opgesteld. Dit, voor zover nodig, in
samenhang met de beoogde samenwerkingen voor de inkoop en afstemming van beleid Wmo
ondersteuning en jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met de Leidse regio gelet
op bedrijfsvoeringaspecten. De kosten van het opstellen van het plan van aanpak en de
verkenning zijn voor rekening van de gemeente Voorschoten. Op basis van het plan van aanpak
gaan Leiden en Voorschoten ieder voor zich besluiten wel of niet aan deze verkenning deel te
nemen.
Uit overleg is gebleken dat een eerst mogelijke reële datum van een eventuele overstap voor
het onderdeel uitvoering Werk en Inkomen door Leiden op zijn vroegst per 1 januari 2024 is. Dit
is afhankelijk van meerdere factoren. Een belangrijke factor zijn de ontwikkelingen op het
gebied van bedrijfsvoering. Er speelt ook een discussie over de positionering van de
bedrijfsvoeringorganisatie Servicepunt 71. Besluitvorming daarover door de gemeenteraden van
de Leidse regio wordt verwacht medio 2021. Dit alles maakt het voorlopig te complex om
Voorschoten op te nemen. Het wordt verstandiger geacht dit eventueel te doen binnen een
samenwerkingsmodel dat hiervoor wel is geschikt.
Op basis van uitkomsten van een verdere verkenning van samenwerking met de gemeente
Leiden, in combinatie met de uitkomsten van verkenning van uittreden met de gemeente
Leidschendam-Voorburg en overleg, kan verdere besluitvorming over de beoogde overstap
plaatsvinden. Wij informeren u na het zomerreces 2021 over de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

Drs N. Stemerdink,
burgemeester
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