Kort verslag POLITIEK FORUM 14 september 2020
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Olaf McDaniel en Jeannette Hofman-Züter
1. Opening
De voorzitter Olaf McDaniel heet alle aanwezigen en alle kijkers thuis welkom bij deze eerste
fysieke vergadering van het politiek forum sinds maart 2020.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Het college, wethouder Van Woudenberg deelt mede dat het onderwerp warmtenet,
geagendeerd voor oktober, van de raadsplanning is afgehaald vanwege de lopende
onderhandelingen met betrokken partijen. Deze zullen naar verwachting na 1 januari 2021
zijn afgerond. Daarna zal er een voorstel richting de raad gestuurd worden.
4. Regionale samenwerking - eindrapport en advies onderzoek effecten fusie voor Leiderdorp
door bureau Berenschot
Dit agendapunt wordt voorgezeten door Jeannette Hofman-Züter.
Het forum bespreekt het eindrapport 'Effecten van een bestuurlijke fusie in de Leidse regio.
Onderzoek regionale samenwerking Leiderdorp’ van bureau Berenschot en het daarbij
gegeven advies van het bureau aan Leiderdorp.
Het merendeel van de fracties kan zich vinden in de aanbeveling van Berenschot om als
Leiderdorp een actieve houding aan te nemen in het onderzoeken van verdergaande
samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en
Zoeterwoude. Alleen de LPL fractie zegt zich hier niet in te kunnen vinden.
Een aantal fracties schetst de goede bestuurlijke samenwerking in de regio en geeft aan dat
er winst te behalen valt bij nauwere samenwerkingsvormen tussen de raden op specifieke
dossiers. In dit debat, waarbij het forum overigens nog geen invulling geeft op de hoe-vraag
van nauwere samenwerking, zijn de meeste fracties het eens dat het regiobelang voorop
dient te staan.
De fractie van D66 geeft aan een motie in voorbereiding te hebben waarmee het college
wordt opgeroepen regionaal op zoek te gaan naar onderwerpen waarbij het regionale belang
helder is en gevonden kan worden en hierover in gesprek met de raden en inwoners te gaan.
Het overgrote deel van de overige fracties zegt mee te willen kijken bij het opstellen van de
motie om indien mogelijk een raadsbrede motie in te dienen.
5. Regionale bedrijventerreinenstrategie
Vanaf dit agendapunt wordt de vergadering voorgezeten door Olaf McDaniel.
Het forum is tevreden met voorliggend voorstel en stelt de wethouder een aantal
aanvullende vragen over onder andere de slagingskansen van het ontwikkelen van het Ikea
terrein, een uitvoeringsprogramma voor de plannen en de uitruil en compensatie van
kwantitatieve meters en de kwalitatieve vierkante meters.
Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat de details omtrent het uitvoeringsplan van de
bedrijventerreinenstrategie nog besproken moeten worden. De vorm waarin het
uitvoeringsplan wordt gegoten is nog niet bekend. De wethouder geeft aan de raad hierover

te informeren zodra er meer bekend is. Daarnaast geeft wethouder Joosten aan dat de raad
in november 2020 geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen met het Ikea terrein.
Toezegging: wethouder Joosten zegt toe de raad te infomeren over de ontwikkelingen met
het Ikea terrein in november 2020.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 21 september 2020.
6. Afkoopsom sociale woningbouw Heelblaadjespad 1
Het forum is unaniem is haar steun voor voorliggend voorstel en acht het voorstel rijp voor
besluitvorming in de raad van 21 september 2020.
7. Collegebrief 20-056 Luierinzameling stand van zaken brief van het college 200623
Het onderwerp wordt niet inhoudelijk besproken vanwege het voorgenomen besluit van het
college om per januari 2021 luiers apart in te zamelen en te verwerken.
8. Rondvraag
9. Vaststellen verslag Politiek Forum 6 juli 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 9 november 2020.

De griffier,

De voorzitter,

