
Kort verslag POLITIEKE AVOND 18 november 2014  

 
 

Fietsnota 2014-2020  
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige 
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is het 
stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en 
fijnmazig fietsnetwerk. Het college ziet de nota als een richtlijn naar de toekomst en wijst erop dat ook 
het IVVP is vastgesteld zonder dat er voldoende geld beschikbaar was. GrL vindt de nota niet rijp voor 
behandeling in de raad en ook andere partijen plaatsen nogal wat kanttekeningen, vooral t.a.v. het 
aspect veiligheid en de financiering. GrL, CDA en D66 kondigen amendementen aan. In de raad van 8 
december zal blijken of er voldoende steun voor deze nota is. 
 

 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2014 
Vanuit het Forum klinken complimenten over de heldere rapportage. Het college zal het risico ten 
aanzien van vennootschapsbelasting in de GIG 2015 tot uiting proberen te brengen. Er is nog geen 
duidelijkheid wat betreft de aansprakelijkheidstelling wateroverlast in het Zijlkwartier. Ook het 
bodemonderzoek onder de gebouwen van Vliko is nog niet afgerond. 
Het college zal de raad schriftelijk informeren over de bestemming van de 8 ton die overblijft op het 
project Brede School West. 

 
Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds 
Het Forum voelt de behoefte naar aanleiding van de kritische aanbevelingen in het rapport een reactie 
richting DB Holland Rijnland te formuleren om de lijnen strakker aan te trekken. De raad wil lering 
trekken uit de aanbevelingen en ook kritisch naar zijn eigen rol kijken wat betreft sturing en elkaar 
informeren. De (plv) AB-leden zullen een zienswijze voorbereiden voor bespreking in de raad van 8 
december. 
 

 
Holland Rijnland #Kracht15 
Raad en college bereiden in een gezamenlijk gesprek de standpuntbepaling voor, voor het Algemeen 
Bestuur van 17 december 2014 m.b.t. #Kracht15. Het Algemeen Bestuur bespreekt dan de voorstellen 
voor de nieuwe bestuurlijke organisatie. Ook de herbevestiging van de AB-besluiten over #Kracht15 
van 15 maart jl. staan geagendeerd.  
Wat betreft de herbevestiging van de AB-besluiten is het Forum van mening dat wat betreft het  
takenpakket op het fysiek domein bestuurlijk en ambtelijk duidelijke afspraken moeten worden 
gemaakt. ‘Een aangepast takenpakket in het sociaal domein’ is erg eufemistisch en weinig SMART 
geformuleerd en moet worden verduidelijkt. 
De focus van HR zou moeten liggen bij gezamenlijke lobby en belangenbehartiging. 
Verder moet HR projecten uitvoeren en afronden en middelen vrijmaken (vliegwielfinanciering). 
De subregionale samenwerking moet duidelijker worden uitgewerkt, ook wat betreft het aspect waar 
de verantwoordelijkheid dan ligt. 
Er moet meer inzicht komen in de kosten voor huisvesting en het personeelsbestand van HR. De 25% 
kostenreductie van de GR is wat Leiderdorp betreft een minimum. Graag meer inzicht in de 
haalbaarheid. 
Een kleiner AB - maximaal twee personen per gemeente, met de mogelijkheid tot vervanging - en 
minder vergaderen is prima. Voorwaarde is wel een actievere informatiestroom vanuit HR. 
Wat betreft overige bijeenkomsten vanuit HR: congressen naar behoefte, themabijeenkomsten en 
raadsontmoetingen zijn belangrijker. 
De AB-leden uit Leiderdorp zullen een bespreeknotitie voorbereiden voor de raad van 8 december. 
 

 


