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Bestuur en dienstverlening
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

1
Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Werk, Inkomen en 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."

Ontwikkelingen in 2018
Op 6 maart 2018 is de nieuwe website van de Gemeente Leiden, een zogenoemde toptakensite, succesvol
live gegaan. De website is gericht op behoeften van inwoners en ondernemers van Leiden en maakt het
gemakkelijker om de juiste informatie snel te kunnen vinden. Voor livegang is de website uitgebreid getest
met inwoners en ondernemers, waarbij speciaal aandacht is besteed aan bepaalde doelgroepen, zoals
laaggeletterden, anderstaligen en slechtzienden. De website is bovendien toegankelijk en veilig. Begin 2018 is
het websitebeleid vastgesteld, waarbij met de organisatie duidelijke afspraken zijn gemaakt over doelstellingen,
taken en verantwoordelijkheid. In oktober ontving het team Online een internationale TYPO3 award voor de
beste website in de categorie ‘overheid’. In oktober is ook de vernieuwde online Stadskaart gelanceerd. Op
de kaart kunnen inwoners en ondernemers extra informatie vinden over voorzieningen en plekken in onze
stad. De informatie is op onderwerp ingedeeld. Zo kunnen gebruikers - ook onderweg - gemakkelijk informatie
vinden. Bijvoorbeeld waar er in de buurt een speeltuin is of waar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat zich
bevindt.
Bij het KCC is door middel van een procesoptimalisatie de gemiddelde doorlooptijd van de beantwoording
van Klantcontactformulieren aanzienlijk teruggebracht. Klantcontactformulieren worden nu door het KCC
gemiddeld in minder dan 3 uur beantwoord, waar dit voorheen geregeld drie dagen was. Verder is er met
behulp van analyse van de data over klantcontacten in het KCC beter te voorspellen wanneer er meer en minder
klantcontacten zullen zijn. De roosters zijn hierop aangepast. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening aan
de klanten.
Op het gebied van Burgerzaken zijn veel ontwikkelingen, waardoor het werk verandert en er andere
vaardigheden van medewerkers worden gevraagd. Dit betreft digitalisering van producten, maar ook
elektronische identiﬁcatie (E-ID) waarmee de gemeentelijke taak van identiteitsvaststelling steeds belangrijker
wordt. Vragen en dossier worden ingewikkelder en de aanpak van fraude moet geïntensiveerd worden.
De positie van Burgerzaken Leiden wordt sterker door te investeren in kwaliteit, aanpak van fraude en
samenwerking met de regiogemeenten op diverse terreinen. Om op deze ontwikkelingen in te spelen is er
in 2018 een Organisatieplan uitgevoerd. Per januari 2019 is de samenstelling en de werkwijze van het team
veranderd en wordt er veel geïnvesteerd in opleidingen
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Beleidsterrein 1A Bestuur
Doelen en prestaties bij 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
1A2.5 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

1A3 Bijdragen aan en sturen op
samenwerkingsverbanden

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

Toelichting op prestaties
De volgende prestaties zijn komen te vervallen door wijziging van de ﬁnanciële regelgeving (BBV): 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, en 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap. De werkzaamheden achter de prestaties gaan natuurlijk
onverminderd door. Over eventuele bijzonderheden zal worden gerapporteerd in programma 12, Overhead,
Vpb en onvoorzien.
Verbonden partijen
Holland Rijnland
Motieven en doelen deelname GR

Het bereiken van sommige maatschappelijke doelen kan alleen door grootschalige samenwerking
om slagkracht te realiseren. Vraagstukken van mobiliteit, economie, wonen, groen en ruimtelijke
ontwikkeling doen zich per deﬁnitie voor op de schaal van de agglomeratie. Agendering
van samenwerkingspunten kan door alle gemeenten worden geïnitieerd. Holland Rijnland is
daarnaast uitvoeringsorganisatie voor het Regionaal Bureau Leerplicht, Woonruimteverdeling en
Volwasseneneducatie.

Realisatie doelstellingen en prestaties
2018

In haar jaarverslag en -rekening legt de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
verantwoording af over al haar inspanningen en resultaten. De volgende prestaties zijn o.a.
geleverd in 2018:
■ Uitvoering Energieakkoord Holland Rijnland
■ Regionale Woonagenda is opgesteld, plus uitvoeringsagenda
■ Uitvoering van het Regionaal Groenprogramma, er zijn diverse ﬁnancieringen verstrekt
■ Voorkeursvariant Duinpolderweg
■ Voorbereidingen nieuwe OV-concessie, feitenverzameling
■ Lobby voor budget Jeugdhulp
■ Opstellen nieuwe huisvestingsverordening
■ Aanpak laaggeletterdheid
■ Uitvoering doelgroepenvervoer
■ Banenimpuls kwetsbare jongeren
■ Uitvoeringstaken van Regionaal Bureau Leerplicht
■ TWO Jeugdhulp

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

Vanwege gemeenteraadsverkiezingen is in juni 2018 een nieuw AB en DB geformeerd.
Daarna is gestart met de opstelling van een nieuwe inhoudelijke agenda die medio 2019 aan de
raden zal worden voorgelegd.

Bijdrage 2018

Inwonersbijdrage en Regionaal Bureau Leerplicht €1.268.462
Regionaal Investeringsfonds €3.076.652

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen
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