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Inleiding
Middels deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken met
betrekking tot het Urban Data Center Leidschendam-Voorburg (UDC).

Verlenging UDC
Het UDC werd op 31 augustus 2017 gestart voor een periode van twee jaar. Inmiddels
zijn de twee jaar van de pilot bijna gepasseerd. Het college heeft besloten de
samenwerking met het CBS voorlopig voor een jaar te continueren. In deze raadsbrief
licht het college haar besluit nader toe.
Werking en doel van het UDC
Met het UDC is het mogelijk eigen data te verrijken met microdata van het CBS,
waarmee nieuwe inzichten kunnen worden verkregen. Het CBS heeft immers veel
microdata, tools en kennis in huis en mag gegevens op persoonsniveau koppelen, mits
de resultaten op geaggregeerd niveau ter beschikking worden gesteld. Het doel van de
samenwerking is tweeledig:
-

Beter maatwerk in beleid door meer inzicht in verschillen tussen groepen inwoners

-

Een bijdrage leveren aan de datavolwassenheid van de organisatie

Wat is er in de afgelopen twee jaar gedaan?
Er zijn in deze periode tien onderzoeken afgerond en er lopen op dit moment nog twee
onderzoeken. Zie de bijlage voor een lijst van de onderzoeksprojecten.
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Elk van de uitgevoerde projecten heeft interessante resultaten opgeleverd (deze zijn
beschikbaar via https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/cbs-urban-datacenters/locaties/cbs-urban-data-centerleidschendam-voorburg). De resultaten
waren niet altijd dusdanig dat hier beleid
op kon worden aangepast. Soms leverde
het bevestiging van bestaande beelden.
Daarnaast konden de resultaten worden
gebruikt in diverse onderhandelingen
(aanvraag vangnetregeling, landelijke
onderhandelingen over het afschaffen van
de inkomensafhankelijke eigen bijdrage
wmo). Verder heeft het veel inzicht
gegeven in wat er met data mogelijk is. Het
is nog wat zoeken naar projecten die direct
bruikbare resultaten opleveren. Het UDC
moet zich hier verder in ontwikkelen. Dat
hier wel degelijk interessante kansen
liggen, wordt duidelijk in één van de
projecten, uitgelicht in het kader hiernaast.

Effect inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Binnen het UDC is het effect uitgezocht van de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de
huishoudelijke ondersteuning (Wmo) op de
uitstroom van verschillende inkomensgroepen.
Niet alleen de hoge inkomens bleken te zijn
uitgestroomd; ook de middeninkomens.
Tijdens de uitvoering van het project bleek dat
de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou
worden afgeschaft (en werd dus door de
realiteit ingehaald). Met de gegevens kon de
gemeente berekenen welke aanzuigende
werking het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou hebben. Dit
heeft de VNG gebruikt in haar onderhandelingen met het VWS.

Financiële gevolgen
Bij de kadernota 2019 is rekening gehouden met een mogelijke verlenging van de
samenwerking. Voor de verlenging van de samenwerking voor één jaar wordt de
dekking gevonden in de middelen van 2019. Zo nodig zal bij de 2e tussentijdse
rapportage worden voorgesteld deze over te hevelen naar 2020.
Over een jaar opnieuw de positie van het UDC bepalen
Recentelijk is de opgave ‘Informatiegestuurd werken’ gestart. Hierbij wordt aan de hand
van een viertal deelprojecten gewerkt aan de ontwikkeling van de technische,
organisatorische en personele kant van informatiegestuurd werken. In 2020 zal er meer
duidelijkheid zijn over de richting die de gemeentelijke organisatie in slaat met het
informatiegestuurd werken. Om deze reden heeft het college besloten de samenwerking
met het CBS voorlopig voor een jaar voort te zetten. Dan zal er meer duidelijkheid zijn
over de plaats en mogelijkheden van het UDC hierin.
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burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
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Bijlage: projectoverzicht UDC

Project
Inzicht in bestand
bijstandsgerechtigden

Inzichten
Voor het eerst goed inzicht in samenstelling bestand (leeftijden, hoe
lang al in uitkering etc.)
 Gebruikt bij aanvraag vangnetregeling

ZZP’ers in de wijk

Inzicht in verspreiding ZZP’ers in de wijken, leeftijden, bedrijfstakken,
inkomens.

Parkeerboetes in
blauwe zones

Inzicht in herkomst beboete autobezitters (LV, andere gemeente,
blauwe zone). Het huidige handhavingsbeleid sluit hier goed op aan.

Reïntegratie

Inzicht/bevestiging dat veel uitstromers terugkeren in bijstand. Verder
weinig nieuwe inzichten, doordat de aangeleverde categorieën (reintegratietrajecten) te hoog over waren.
 Gebruikt bij aanvraag vangnetregeling

Effect eigen bijdrage
huishoudelijke
ondersteuning

Inzicht in de beleidseffecten op uitstroom van inwoners. Inzicht dat de
hoge inkomens inderdaad zijn uitgestroomd, maar de middeninkomens
ook. Ook inzicht in welke aanzuigende werking te verwachten is als de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt afgeschaft
 Gebruikt om te berekenen welke meerkosten te verwachten zijn als
de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt afgeschaft
 Wordt gebruikt voor onderhandelingen van VNG met VWS over
afschaffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage
 Het is nog niet gebruikt voor nieuw beleid omdat eerst wordt
afgewacht wat de landelijke ontwikkelingen zijn

Omzetontwikkeling in
kernwinkelgebieden
(2x)

Inzicht in hoe het gaat in de winkelgebieden (omzetontwikkeling,
leegstand). Het leverde bevestiging op dat extra inzet in een gebied zich
uitbetaalt in minder leegstand en meer omzet.
Momenteel wordt de meting herhaald. Uiteindelijk is de verwachting
hiermee ook het effect van de Mall op de andere winkelgebieden in LV
te kunnen monitoren.

Niet-gebruik toeslagen

Inzicht in het (niet-)gebruik van toeslagen door ouderen. Het beeld van
LV wijkt niet af van het landelijke beeld.

Statushouders
(2x)

Inzicht dat statushouders weinig gebruik maken van zorg en dat er
weinig inburgeringscursussen worden afgemaakt. Beide beelden wijken
niet af van de landelijke beelden.
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 De uitkomsten worden meegenomen in de subsidietafels: hulp
voor statushouders moet goed vindbaar zijn.
Doorberekening
gegevens inkomens
buurtniveau

 De resultaten worden gebruikt om de wijkatlas en de
vitaliteitskaarten te kunnen aanvullen met gegevens over
inkomens en sociale zekerheid op buurtniveau.

