
Kort verslag POLITIEK FORUM 9 november 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 digitale vergadering van het politiek forum. De vergadering zal tot en met agendapunt 6 
worden voorgezeten door Jeannette Hofman-Züter en vanaf agendapunt 7 door Olaf 
McDaniel. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
-

4. Gebiedsvisie Baanderij 
Een inspreker spreekt in en vraagt aandacht voor de ingediende zienswijze ten aanzien van 
de ontsluiting van het Zijlkwartier met de Zijldijk.
De technische vragen van de ChristenUnie-SGP en GroenLinks zijn beantwoord. 

Het forum is overwegend positief over het voorstel voor de gebiedsvisie Baanderij. Het 
college wordt op een aantal punten, zoals de te hanteren parkeernormen, de financiële 
kansen van het project, en de verkeersmaatregelen bevraagd, maar het belangrijkste verzoek 
van het forum aan het college is om de raad nauw betrokken te laten zijn bij de grote 
beslispunten in de toekomst. 

Het college, wethouder Joosten geeft onder andere aan dat de discussie over de 
parkeernormen gevoerd kan worden bij het vaststellen van de parkeernota en dat er een 
logische samenhang zal zijn waarbij het mogelijk zal moeten zijn om voor de Baanderij af te 
wijken van parkeernormen. Verder geeft de wethouder aan dat het college bij de raad 
terugkomt mochten er nieuwe kredieten nodig zijn voor het project en dat de doorlooptijd 
voor het proces wat nu voorligt geschat wordt op een half jaar. Over ongeveer drie jaar zal 
gestart worden met de bouw. Tot die tijd zullen de fases van opstellen omgevingsplan, 
exploitatiefase en besluitvorming in de raad moeten plaatsvinden. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020.

5. Bestemmingsplan Heelblaadjespad 1 
Een inspreker spreekt namens een aantal bewoners aan de Van Lennepdreef in over het 
onderwerp. 
Wethouder Joosten licht kort toe dat er vanwege landelijke aangescherpte 
stikstofregelgeving  twee extra bijlagen bij de stukken zijn geplaatst. De nieuwe 
meetinstrumenten geven geen aanleiding om aanpassingen te maken in het 
bestemmingplan. 

De leden van het forum uiten zich positief over het voorliggend voorstel bestemmingsplan 
Heelblaadjespad 1. Het CDA vraagt bij het college aandacht voor buurtkamers. Wethouder 
Binnendijk geeft hierop aan de suggestie van het CDA door te geven aan Incluzio. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020.

 



6. Bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020 
De technische vragen van de ChristenUnie-SGP zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

Met name de fracties van de ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de LPL bevragen de 
wethouder over het beleid op het gebied van kamerverhuur. De forumleden vragen zich af of 
het niet aan mensen zelf is om een kamer te verhuren. De verhuur van kamers biedt ook 
mogelijkheden voor studentenkamers en helpt bij de vereenzaming van bijvoorbeeld 
ouderen die graag een kamer willen verhuren. De fracties vrezen een ontmoediging voor 
inwoners om kamers te verhuren. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat het besluit omtrent dit voorliggende 
bestemmingplan nu genomen dient te worden om te voorkomen dat huizen en 
appartementen worden opgekocht en opgeknipt worden. Uitzonderingen voor de verhuur 
van kamers kunnen altijd nog gemaakt worden en een verzoek hiervoor kan ingediend 
worden bij het college.

Voor de raad komt de wethouder met schriftelijke informatie naar de raad over hoe 
afgeweken kan worden van dit bestemmingsplan en hoe de uitzonderingsvergunningen 
aangevraagd kunnen worden. Daarnaast zal de wethouder in de schriftelijke beantwoording 
ingaan op het gevreesde ontmoedigingsbeleid zoals door de ChristenUnie-SGP genoemd. 
Ook zal de wethouder de door de ChristenUnie-SGP genoemde discrepantie in raadsvoorstel 
en het bestemmingplan (in voorstel wordt gesproken over ongebreidelde kamerverhuur, in 
het plan zelf wordt alle verhuur genoemd) meenemen in de beantwoording.

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020.

7. SP71 nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio
Naar aanleiding van de brief van het college van 24 september over de stand van zaken van 
het onderzoek naar een nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse 
regio, wordt dit onderwerp in het politiek forum besproken.

Een meerderheid van de fracties uit het forum vindt het onderzoek dat zal plaatsvinden 
waardevol en staat achter de samenwerking op strategische bedrijfsvoering. De leden 
spreken haar waardering uit voor de bereikte efficiency en kwaliteit van SP71. De 
overwegingen die naar voor worden gebracht om een dergelijk onderzoek te steunen zijn het 
feit dat Leiderdorp als zelfstandige gemeente niet alle kunde bezit en veel kan hebben aan 
een partner en trekker zoals Leiden. Wel wil men graag inzichtelijk hebben wat de juridische 
knelpunten zijn mocht Leiderdorp hier definitief instappen. Een voorwaarde daarbij is goed 
onderzoek en heldere afspraken over kwaliteit en kosten. Men wil zeker stellen dat in de 
toekomstige samenwerking voorkomen wordt dat de prioriteiten van Leiden zullen 
prevaleren. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat we nog niet op de zaken vooruit moeten lopen. Nu loopt 
een onderzoek naar een denkrichting die wordt ondersteunt door alle vier de colleges 
(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude). Het is nog niet zeker of er een voorstel tot 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling SP71 komt. Er wordt een plan ontwikkeld om 
de geconstateerde problematiek te tackelen. 

Toezegging:
Op verzoek van GroenLinks zegt de wethouder toe  de raad nauwkeuring te informeren over 

de voortgang van het proces ‘SP71 nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van 
de Leidse regio’.

Het onderwerp zal niet worden geagendeerd voor de raad van 16 november 2020. 



8. Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020 
Er zijn technische vragen gesteld door D66 en het CDA. Deze zijn beantwoord en in het RIS 
geplaatst. 

Het forum stelt aanvullende vragen aan het college over onder andere losloopgebieden voor 
honden, seksinrichtingen, ondermijning en een vuurwerkverbod. Burgemeester Driessen legt 
uit dat de APV in Leiderdorp altijd afgestemd wordt met de APV in de gemeenten Duin- en 
Bollenstreek. 

De burgemeester komt schriftelijk bij de raad terug op de vraag van het CDA en D66 over 
lachgas. 
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020.

9. 2e Bestuursrapportage
Er zijn technische vragen gesteld door de VVD en GroenLinks. Deze zijn beantwoord en in het 
RIS geplaatst. Beantwoording van vraag 1 van de VVD volgt nog. 

Het forum bevraagt het college onder andere over het Herplantfonds , of het Groenoverleg is 
gevraagd wat men van dit fonds vindt en hoe ruim het Herplantfonds is qua mogelijkheden 
voor de aanleg van groen. Ook worden er vragen gesteld over de tekorten op de WMO en 
het coronabeleid. De VVD vraagt de wethouder hoe de begrotingswijziging van SP71 in 
agendapunt 10 zich verhoudt tot het verzoek bij de 2e bestuursrapportage de 
begrotingswijziging 2020 vast te stellen. Hierop antwoordt de wethouder dat beide zaken los 
van elkaar staan en dat agendapunt 10 een sluitstuk van het VRIS project is, daarmee 
budgettair neutraal is

De VVD kondigt een amendement aan waarin het wil voorstellen niet vooruit te lopen op 
eventuele stijging van accountantskosten. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020.

10. SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale 
informatievoorziening 
Het college, wethouder Binnendijk geeft aan dat dit een sluitstuk betreft van het VRIS 
project. Op de vraag van D66 waarom de kosten voor Leiderdorp hoger zijn dan voor 
Oegstgeest zal het college schriftelijk terugkomen voorafgaand aan de raad.  
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 16 november 2020. 

11. Rondvraag
- 

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 14 september en 5 oktober 2020
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 7 december 2020.

De griffier, De voorzitter,
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