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Politiek Forum 
 
Driemasterlocatie ontwikkelvisie 
De heer Vorst spreekt in namens de VVE Wilddreef. Hij vraagt aandacht voor het woongenot, 
groenbeleving en het uitzicht van omwonenden. De VVE heeft een voorkeur voor scenario 3 omdat 
deze rekening houdt met alle stakeholders.  
Het Forum meent dat deze locatie in kan spelen op de grote vraag naar verschillende woningen. Ten 
aanzien van de bestaande bouw zijn lichtinval, hoogbouw aan de kant van het Engelendaal en het 
SKL gebouw aandachtspunten. Het Forum benadrukt het belang van actieve informatie over de 
ontwikkelingen door het college aan de raad en het betrekken van de omwonenden en andere 
stakeholders op basis van het IBO protocol. 
D66 neigt naar scenario 3. Voor het CDA valt scenario 2 af, maar zij zien voor- en nadelen in de 
scenario’s 1, 3 en 4. LPL vindt scenario 2 en 3 aantrekkelijk omdat daarin twee andere locaties 
vrijkomen. GroenLinks meent dat niet de scenario’s, maar de structuurvisie en de woonvisie de basis 
moeten zijn voor de herontwikkelingen. De PvdA wijst op het belang van helderheid over de 
randvoorwaarden en de financiën om zo maximale ruimte te bieden aan de stakeholders om verder te 
gaan. De VVD ziet mogelijkheden voor verschillende partijen op deze unieke locatie. 
Het college zegt toe burgers nadrukkelijke te betrekken op basis van het IBO protocol en de raad via 
de bestuursrapportages en via mededelingen actief te informeren.  
De raad neemt op 2 maart as. een besluit over dit voorstel met als doel het college een 
richtinggevende visie mee te geven voor de herontwikkeling van de Driemasterlocatie. 

 
Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 
Er zijn verschillende technische vragen gesteld over de financiële middelen die voor dit programma 
beschikbaar worden gesteld en de onderbouwing daarvan. Vragen en antwoorden kunt u nalezen via 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2015/2-februari/20:00 
 
Speelruimtebeleid stand van zaken brief van college d.d. 8 januari 2015 
Vanuit het Forum zijn er vragen over het hoe en waarom van een pilot. Het college geeft aan dat er 
sprake is van een spraakverwarring, maar dat het ze het door de raad vastgesteld beleid uitvoeren. Bij 
de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de term pilot, dat leidt tot de verwarring.  
 
Rondvraag 
LPL vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het beroep op bezwaar door de Voedselbank. 
Het college geeft aan dat er een advies in voorbereiding is en dat nadere informatie volgt. 

 
 

PAUZE  

 
 
 
Raad 
 
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld door D66: Laan van Berendrecht, Beleidsplan politie en Retailvisie 
Economie071 en VVD en GrL Verordening Voorzieningen Huisvesting. Vragen en antwoorden kunt u 
lezen op http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2015/02-februari/21:30:00. 

 
 

Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 
De inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag 
inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Doel van deze verordening is het 
vastleggen van regels over het verlenen van deze toeslag.  
De raad stelt de Verordening individuele Inkomenstoeslag Leiderdorp 2015 vast. GrL en PvdA 
stemmen tegen. Een amendement van deze partijen om de referteperiode terug te brengen van vijf 
naar drie jaar haalt geen meerderheid (15 tegen, 5 voor, GrL/PvdA). 
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Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 
Doel van deze verordening is om lokaal te regelen op welke gronden schoolbesturen met 
schoolgebouwen in aanmerking komen voor voorzieningen in de huisvesting. De raad stelt de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leiderdorp 2015 vast. Een amendement van de 
VVD  en LPL om de technische levensduur van schoolgebouwen van 40 naar 60 jaar te verhogen 
wordt met 14 tegen 6 stemmen verworpen (VVD en LPL voor). Een amendement van de VVD en LPL 
met een tekstuele wijziging wordt unaniem aangenomen. 

 
Budgethouder Griffie gemeente Leiderdorp 2015 
Een amendement van GrL/D66 met een tekstwijziging in artikel 7 krijgt algemene steun. 
De raad stelt de geactualiseerde budgethoudersregeling griffie, met inachtneming van het 
amendement, vast. 

 
Lijst van toezeggingen en moties 
 

 Servicepunt71 - Het college zegt toe de notitie inkoopvoordeel ter beschikking te 
stellen via het RIS: de notitie is inmiddels in het raadsinformatiesysteem geplaatst, de  
toezegging is afgedaan. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013/2014 - Het college zegt een notitie toe 
over deze kaders. De notitie komt in de maand februari naar de raad. 

 MEAS - Een half jaar na gereedkomen IVVP Zijlkwartier en bewoning regelt het 
college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad. De raad ontvangt 
deze week een brief van het college. 

 Sportnota - 141030 brief van college in RIS over datum plan van aanpak, college legt 
plan van aanpak in februari 2015 voor aan raad. 

 Ruimtelijke structuurvisie - Bij de concrete uitwerking neemt het college suggesties 
vanuit de raad mee over onder andere de functies van diverse gebieden, de 
Baanderij, betrekken fietsbalans. Ook de regio krijgt aandacht. Stand van zaken? Het 
college geeft aan dat de ruimtelijke structuurvisie verlaat is, er volgt binnenkort een 
harde datum. 

 
 
Vaststellen besluitenlijst raad 12 januari jl. 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 12 januari 2015 ongewijzigd vast. 


