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Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

7C4.i Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
(aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op
een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000
inwoners lft 5-18jr)

26,5 (2015)
9,8 (2016)
8,9 (2017)

8,5

8,5

8,5

8,5

DUO**
(wsjg - BBV)

7C4.j Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwaliﬁcatie VO en MBO

2,8% (2014)
2,9% (2015)
2,3% (2016)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

DUO**
(wsjg - BBV)

* Het onderzoek van PLATO waaruit de indicator komt wordt in 2018 voor het laatst uitgevoerd. Samen met de stad is het
onderwijskansenbeleid opgesteld 'Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar' voor 2019 en verder. Van hieruit zullen nieuwe
effectindactoren worden opgesteld. Deze zullen worden opgenomen in de Programmabegroting 2020.
"Gewichten" is een maat op basis van het opleidingsniveau van ouders om achterstand te voorspellen. Vanuit het Rijk is voor de gemeente
een inspanningsverplichting van 100% doelgroepbereik geïndiceerd. Zie voor Leidse doelgroepdeﬁnitie de nota "Samenwerken aan
onderwijskansen 2014-2017" het aantal sterretjeskinderen dat deelneemt in vve-beleid is niet opgenomen in deze indicator. De streefwaarde
moet bij ingang van de cbs-indicator opnieuw worden opgesteld.
** Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn
te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden
zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen
gemeenten mogelijk.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting
Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. De gemeente heeft op grond van de wet de
zorgplicht voor de huisvesting van scholen. Onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor het geven
van goed en op de lokale situatie afgestemd onderwijs. Kennisstad Leiden en Leiden Duurzaam 2030
zijn kernambities van Leiden. De gebouwen in de gemeente Leiden zijn nu niet allemaal toegerust voor
eigentijds en duurzaam onderwijs. De achterstanden in kwaliteit maken dat tempo in de besluitvorming
noodzakelijk is. Het vervangen van verouderde gebouwen die duur zijn in onderhoud, niet meer passen
bij de moderne onderwijsuitgangspunten of niet voldoen aan de klimatologische eisen van vandaag heeft
prioriteit. Toegankelijkheid voor mensen met een handicap moet worden verbeterd, ook op het terrein van
onderwijs. Samen met de schoolbesturen van Leiden wordt gezorgd voor het vernieuwen, verduurzamen en
moderniseren van het gebouwenbestand. Door factoren zoals stedenbouwkundige inpassingsproblemen,
monumentenstatus en stijgende bouwkosten die niet zijn verdisconteerd in de huidige normkostensystematiek,
staat de ﬁnanciering van scholenbouwprojecten onder druk.
Samen met de schoolbesturen hebben wij een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2030 (IHP)
opgesteld. In het IHP 2019-2030 staan het onderwijshuisvestingsbeleid en de planning van de uitvoering van
projecten.
Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting
Doel

Prestaties

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van
onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en
gymnastieklokalen
7D1.2 In stand houden van de bestaande gymnastieklokalen door onderhoud en
aanpassingen
7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en
bekostiging gymnastiekonderwijs

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2019

2020

2021

2022

7,5

-

7,5

-

Doel 7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting
7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van
schoolgebouwen

7,2 (2013)
7,4 (2015)
7,4 (2017)

Stads- en
wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.
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Kaderstellende beleidsstukken
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (BW 18.0237)
Verordening Jeugdhulp (RV 18.0046)
Nadere regels jeugdhulp 2018 (BW 18.0317)
Sturingsagenda Jeugdhulp 2018-2019 (BW 18.0202)
Inkoopplan jeugdhulp 2017 tot en met 2019 (BW.16.088)
Uitgangspunten Jeugdhulp (BW. 16.0060)
Inkoopstrategie jeugdhulp vanaf 2017 (BW. 16.0059)
Verordening Jeugdhulp 2015 (RV 15.0129)
Nadere regels jeugdhulp 2016 (BW. 15.1082)
Het beleidsplan ‘Transitie Jeugdzorg Hart voor de Jeugd’, versie Leiden (RV. 14.0018)
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (RV. 14.0043)
Voor alle jongeren perspectief (BW.16.0612)
Overkoepelende visie jeugdbeleid en participatie (RV 17.0020)
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (RV 15.0005)
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