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Vragenronde 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de sloop van de gemeentewerf en Doesmeer en over het 
minimalbeleid. Vragen en antwoorden zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Maatschappij/2014/20-januari/20:00 
 
Ingekomen stukken 
Brittenstein brief van het college d.d. 20 december 2013 
Dhr. Segijn spreekt in namens de klankbordgroep. Hij vraagt de raad vast te houden aan de kaders en 
randvoorwaarden uit september 2012. Het college geeft aan dat ze uitgaat van de kaders en 
randvoorwaarden van april 2013. De schets van Rijnhart Wonen voldoet niet aan de eisen en zal moet 
worden aangepast. Omdat er onduidelijkheden blijven bestaan verzoekt de commissie het college om 
duidelijkheid te verschaffen in de commissie Ruimte van 25 februari as. Doel is dat alle betrokkenen 
dan weten waar ze aan toe zijn en er van daaruit verder samengewerkt gaat worden. 
 
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Jaarverslag 2012 
De commissie kan zich vinden in het verzoek van de VVD dit verslag voor bespreking te agenderen 
voor de commissie Bestuur&Maatschappij van 24 februari as.  

 
Rapport Rekenkameronderzoek Navolging van besluiten, toezeggingen en moties 
Tijdens de presentatieavond op 14 januari is het rapport gepresenteerd. De commissie kan zich, net 
als het college, vinden in de aanbevelingen. De commissie adviseert om deze via het presidium op te 
pakken en mee te geven aan nieuwe raad. In de raad van 3 februari is dit rapport een hamerstuk. 
 
Stichting OBSG begroting 2014 
De commissie vraagt om duidelijkheid over het wel of niet krijgen van een extra brin nummer, ook 
vanwege de relatie met de financiën. Het college verwacht hier over twee weken nader bericht over te 
krijgen van het Ministerie van Onderwijs. De raad neemt op 3 februari een besluit over de begroting. 
De commissie wil op een nader te bepalen datum een integrale discussie over onderwijs voeren. 
 
Maatschappelijke structuurvisie 2025 
De commissie is verdeeld over de nota. D66 mist concrete keuzes en scenario’s, GrL vindt de nota 
vaag. De VVD, de PvdA, de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) en het CDA zijn blij met de visie, de 
mogelijkheden en het hoge ambitieniveau. De rol en de regie van de gemeente en van de raad 
moeten duidelijk worden bij de uitvoering. Het college geeft aan dat het een traject van jaren is en dat 
de rijksregelgeving nog niet helder is. Doel is om samen op zoek te gaan naar een goede invulling en 
in de behoeften van inwoners te voorzien. De raad neemt op 3 februari as. een besluit. 
 
Prestatieafspraken met RijnhartWonen 2014 
De VVD heeft technische vragen gesteld. Vragen en antwoorden zijn bij het agendapunt in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. GrL vraagt aandacht voor de relatie met de Woonvisie en voor 
sociale woningbouw. LPL geeft aan dat er minimaal 30% sociale woningbouw moet blijven. De VVD 
adviseert de Regionale Woonagenda te betrekken bij de prestatieafspraken. De PvdA en het CDA 
geven aan op een later moment een bredere discussie over sociale woningbouw te willen voeren. De 
meerderheid van de commissie kan zich hier in vinden. 
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 Bestuursrapportage 2013 

De meerderheid van de commissie is positief over de rapportage. De risico’s zijn goed in beeld en 
meer doelen lijken te worden gehaald binnen budget. Er zijn een aantal opmerkingen over 

personeelsreductie en kosten van het management. Het college neemt deze mee. 
 
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
De commissie adviseert positief. De raad neemt op 3 februari as. een besluit. 

 
Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 
De VVD heeft technische vragen gesteld. Vragen en antwoorden zijn bij het agendapunt in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. De commissie is kritisch, maar ziet ook de voordelen en de 
doelmatigheidswinst. De commissie is van mening dat de zittingen lokaal georganiseerd moeten 



worden Ook vraagt ze aandacht voor kennis van de regionale commissie over de lokale situatie(s) en 
voor heldere communicatie richting de inwoners. Het college zegt toe zich hier sterk voor te maken. 
De raad neemt op 3 februari as. een besluit. 
 
Legesverordening 2014, 1

e
 wijziging  

De commissie adviseert positief. In verband met de gewijzigde Paspoortwet vindt nog een aanpassing 
plaats in de stukken. De raad neemt op 3 februari as. een besluit.  
 
 


