Kort verslag POLITIEK FORUM 5 oktober 2020
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Jeannette Hofman-Züter en Olaf McDaniel
1. Opening
De voorzitter Jeannette Hofman-Züter heet alle aanwezigen en alle kijkers thuis welkom bij
deze fysieke vergadering van het politiek forum.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt 10. Uitstel adviestermijn aanwijzing lokale publieke media instelling, wordt
direct na agendapunt 4 behandeld. Agendapunten 8.Normenkader voor de
accountantscontrole geactualiseerd 2020 en 9.BSGR Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021 zijn hamerpunten voor de raad van 12 oktober
en zullen niet besproken worden in dit politiek forum.
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.
3. Mededelingen
4. Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2026
De technische vragen van de VVD en de ChristenUnie-SGP zijn beantwoord en in het RIS
geplaatst.
Het forum staat positief tegenover het voorstel en spreekt haar complimenten uit over het
gedane onderzoek door ICS adviseurs. Het forum bevraagt de wethouder op een aantal
punten: huisvestingsperspectieven voor het PC Hooft college, de geschetste
kosteninschattingen en de nauwkeurigheid hiervan, een meerjarenperspectief en de ENG
(energie neutraal) normen met de daar bijkomende kosten voor scholen.
Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat de genoemde bedragen in het
voorstel kaderstellend zijn. In het geval dat er een kredietaanvraag nodig is zal het college bij
de raad terug komen. Ook merkt de wethouder op dat de scholen overwegend te kennen
hebben gegeven in de ENG normen te willen investeren. De wethouder komt schriftelijk
terug op vragen uit het forum over de tijdelijke huisvesting van basisschool de Schakel, een
doorkijk naar de toekomst, na 15 jaar, en op vragen over basisschool de Elckerlyc.
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat er binnenkort een afspraak wordt gemaakt met
het PC Hooft college om de huisvestingsperspectieven te bespreken. Er is voor gekozen dit
traject los te trekken van de ontwikkelingen van de andere scholen in Leiderdorp om
oponthoud in de plannen te voorkomen. De wethouder verwacht voor de zomer van 2021
meer duidelijkheid te geven over de ontwikkelingen voor het PC Hooft college.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
10. Uitstel adviestermijn aanwijzing lokale publieke media instelling
De gemeente Leiderdorp heeft, rekening houdend met de raadsvergadering op 12 oktober
2020, van het Commissariaat voor de Media uitstel gekregen tot en met 13 oktober om
uitstel aan te vragen bij het Commissariaat voor de adviestermijn. Het forum geeft aan in te
kunnen stemmen met de aanvraag voor uitstel om de aanvragen van Stichting RTV
Leiderdorp en Stichting Studio Leiderdorp aangewezen te worden tot lokale publieke mediainstelling, zorgvuldig te doorlopen.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.

5. Mobiliteitsnota’s
Een drietal insprekers spreekt in over het onderwerp.
Het forum bespreekt de voorliggende nota’s rondom mobiliteit. Het college wordt bevraagd
over onder andere fietsparkeervoorzieningen, de veiligheid van schoolfietsroutes, de vooren nadelen van inrichting van een wijkontsluitingsweg tegenover een wijkweg voor de Van
der Valk Boumanweg en de Voorhoflaan en over de mogelijkheden van een knip op de
Voorhoflaan en de Heinsiuslaan en eventuele snelheidsbeperkingen maatregelen, ook op de
Laan van Berendrecht. Daarnaast vraagt het forum aandacht voor de plannen voor een
fietspoort bij de Spanjaardsbrug en voor de planning van werkzaamheden, met name het
naar voor halen van werkzaamheden bij de Van der Valk Boumanweg en Loevestein.
GroenLinks kondigt een amendement aan voor de raad van 12 oktober omtrent de
zebrapaden bij de Vossiuslaan.
Wethouder Joosten maakt inzichtelijk voor het forum wat de kenmerken zijn van een
wijkweg en een wijkontsluitingsweg in relatie tot de Voorhoflaan en geeft aan dat een knip
een zeer zware maatregel is. Ook geeft de wethouder aan dat waar mogelijk werk met werk
gemaakt wordt. Bij Loevestein is dit bijvoorbeeld mogelijk, maar bij de Van der Valk
Boumanweg niet.
Toezegging:
Op voorstel van GroenLinks zegt het college, wethouder Joosten, toe een rondje in Leiderdorp
te maken en te inventariseren op welke locaties bepaalde maatregelen of ingrepen nodig zijn
en alle gestelde vragen in het politiek forum samen door te nemen.
Toezegging:
Het college, wethouder Joosten, zegt toe samen met de scholen te kijken naar de schoolthuis-routes om de kwetsbare punten te definiëren en hiervoor eventueel maatregelen te
nemen.
Toezegging:
Het college, wethouder Joosten, zegt toe in 2023 een evaluatiemoment in te lassen voor de
uitvoering van de mobiliteitsnota’s Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer en Circulatie.
Voor de raad van 12 oktober zal de wethouder schriftelijk bij de raad terugkomen met een
reactie op het voorstel om werkzaamheden op de Heinsiuslaan en de Voorhoflaan naar voor
te halen.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
6. Regionale omgevingsagenda Hart van Holland
Het forum is zeer te spreken over de Regionale Omgevingsagenda 2040 Hart van Holland en
spreekt haar waardering uit voor het stuk. Het forum is unaniem in de wens de mee te geven
wensen en bedenkingen namens de raad Leiderdorp vorm te geven in een gezamenlijk
raadsbreed amendement. ChristenUnie-SGP geeft aan het voortouw te nemen in het
opstellen van een dergelijk amendement.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
7. Beleidsplan Participatiewet
Vanaf dit agendapunt neemt Olaf McDaniel het voorzitterschap over van Jeannette HofmanZüter.

De leden van het forum stellen een aantal inhoudelijke vragen aan het college, onder andere
over de binnen de begroting beschikbare budgetten voor het financiële kader van de
Participatiewet, de integraliteit van de onderwerpen, het arbeidsmarktbeleid en de
doorontwikkeling van DZB.
Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat er voor de raad van 12 oktober een nieuwe
versie van het raadsvoorstel en –besluit naar de raad komen waarin de brede en integrale
aanpak wordt opgenomen, de doorontwikkeling van DZB alomvattender beschreven wordt
en bij het beslispunt over het arbeidsmarktbeleid ook verwezen wordt naar initiatieven in
Holland Rijnland verband.
Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe een woordvoerdersoverleg (met DZB) te
organiseren na de raadsvergadering van 12 oktober. Eventuele nieuwe punten die uit een
dergelijke avond volgen kunnen worden toegevoegd aan het te nemen besluit op 12 oktober
aangaande het beleidsplan Participatiewet.
Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad te informeren rond de kadernota over
de stand van zaken van uitvoering van het beleidsplan Participatiewet.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
8. Normenkader voor de accountantscontrole geactualiseerd 2020
Het voorstel wordt niet inhoudelijk besproken in het politiek forum en wordt als hamerpunt
naar de raad doorgezet.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
9. BSGR Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
Het voorstel wordt niet inhoudelijk besproken in het politiek forum en wordt als hamerpunt
naar de raad doorgezet.
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
10. Rondvraag
11. Vaststellen verslag Politiek Forum 14 september 2020
Het verslag wordt niet besproken en daarmee ook niet vastgesteld. Het verslag van 14
september zal opnieuw geagendeerd worden op het forum van 9 november 2020.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 00.15 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 9 november 2020.

De griffier,

De voorzitter,

