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Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 
D66 en de VVD hebben (technische) vragen gesteld. Vragen en antwoorden zijn in het 
raadsinformatiesysteem gepubliceerd. De VVD maakt zich zorgen over de extra kosten op 
personeelsgebied en is verbaasd over het voorbereidingskrediet voor de Hasselbraam. De andere 
fracties zijn ook van mening dat het rommelig verloopt bij de OBSG, maar de raad heeft geen 
bevoegdheden. De onderwijsprestaties zijn goed en de OBSG moet zelfstandig functioneren. 
Mevrouw Nobels, interim-directeur van de OBSG, geeft aan dat er verschillende activiteiten zijn 
ingezet om e.e.a. in 2016 beter te laten verlopen: op bestuursniveau wordt al samengewerkt, er wordt 
een schoolplan gemaakt en alle inhuur is flexibel. Het forum blijft bezorgd en blijft graag op de hoogte 
van de ontwikkelingen.  
 
Aanwijzing Stichting Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling 
De VVD en GrL hebben technische vragen gesteld. Vragen en antwoorden zijn in het 
raadsinformatiesysteem gepubliceerd. De raad neemt op 2 november een besluit. 

 
Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016 
De meerderheid van het politiek forum is positief over deze notitie als uitgangspunt en waarin gebruik 
wordt gemaakt van bestaande informatiestromen. GrL vindt het een goede aanzet, maar vraagt zich af 
of dit is wat er nodig is. De PvdA heeft eerder gepleit voor een breed adviesorgaan en vraagt zich af of 
iedereen bereikt wordt en kan participeren in het huidige voorstel. Het college geeft aan dat alle 
betrokkenen vertegenwoordigd zijn en binnen de 3D’s steeds zoekt naar de juiste manier van 
monitoren. De raad neemt op 2 november een besluit. 
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e
 Bestuursrapportage 2015 

Dhr. Cooijmans geeft, als voorzitter van de financiële werkgroep, een korte inleiding. Hij vraagt de 
fracties na te denken over het voortbestaan van de bestuursrapportage in de huidige vorm. Het 
verzoek aan de raad is hier voor het begin van 2016 een besluit over te nemen. 
De VVD kan instemmen met de 2

e
 bestuursrapportage, maar is kritisch over de niet actuele 

bestemmingsplannen, de ontwikkelingen bij Holland Rijnland en de financiële verwachtingen bij de 
3D’s. De VVD en de PvdA vragen het college om uitleg over het voorbereidingskrediet voor de 
Hasselbraam. GrL ziet veel projecten die niet van de grond komen en geen actie op het gebied van 
duurzaamheid en reiniging. Het CDA is blij met de informatie over de verschillende dossiers. LPL 
merkt op dat de kleuren in de rapportage niet altijd op de juiste waarde geschat kunnen worden. D66 
vraagt aandacht voor de klachten over geluidsoverlast, voor de duurzaamheidsagenda en is kritisch 
over Holland Rijnland. Het college zegt een een brief toe over het voorbereidingskrediet Hasselbraam 
en nadere informatie over de 3D’s. De raad neemt op 2 november een besluit over de 
bestuursrapportage. 

 
Gedragscodes voor raads- en burgerraadsleden en voor burgemeester en wethouders 
gemeente Leiderdorp 2015 
Het politiek forum is positief over de gedragscodes en de raad neemt op 2 november een besluit. 
GroenLinks stelt voor om,  als aanvulling op de gedragscodes, een procedure op te stellen voor het 
melden en afhandelen van (het vermoeden van) integriteitsschendingen. Het forum spreekt af een 
aantal voorbeelden te bekijken, zodat de fracties zich een beeld kunnen vormen, en hier in een later 
stadium op terug te komen. D66 vraagt de burgemeester jaarlijks een moment te initiëren om het 
onderwerp integriteit met elkaar te bespreken. 

 
Beslissing op bezwaar 
Het politiek forum adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 2 november een besluit. 
Op verzoek van een meerderheid van het forum komt het college met een voorstel om de 
bevoegdheid tot het nemen van een besluit in het kader van een WOB-verzoek te delegeren of 
mandateren aan het college. 
 
Omgevingsdienst West-Holland Algemeen Bestuur 2 november 2015 

 Tweede begrotingswijziging 2015 – het forum geeft de AB leden mee vast te houden aan de 
ingediende zienswijze. Hierin is aangeven dat Leiderdorp niet kan instemmen met de 
verhoging van de deelnemersbijdrage. 



 Tweede burap 2015 – Er zijn opmerkingen over de inhuur en over de uittredingskosten. De AB 
leden nemen deze opmerkingen mee. 

 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement – het forum is akkoord met het ambtelijk 
advies. De ODWH dient zich aan de Strijknorm te houden 

 Aanbesteding accountantsdiensten - het forum is akkoord met het ambtelijk advies. 

 Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving 2016/2019 - het forum is akkoord met het ambtelijk 
advies. 
 

 
 
 


