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Brittenstein 

Er zijn twee schriftelijke inspraakreacties in het raadsinformatiesysteem geplaatst van de Huurders 

Belangen Organisatie Leiderdorp en van dhr. Mojet. Namens Rijnhart Wonen spreekt Jan de Vries in. 
Technische vragen van Groen Links zijn ook na te lezen in het raadsinformatiesysteem. 
Het politiek forum is verdeeld. Alle fracties willen sociale woningbouw, maar over hoe dit wordt 
ingepast in de omgeving verschillen de meningen. D66 steunt variant 2a (52 woningen) en houdt vast 
aan de kaders en randvoorwaarden. Ook voor de VVD zijn de kaders en randvoorwaarden belangrijk, 
maar die partij wil ook de omwonenden en Rijnhart Wonen tegemoet komen. De VVD beraadt zich 
naar aanleiding van het politiek forum. Voor GroenLinks is het aantal sociale woningen leidend en is 
scenario 2 (56 woningen) de meest logische variant. Scenario 2a is voor GroenLinks niet te 

beoordelen omdat deze niet is doorgerekend. De PvdA mist de urgentie van sociale woningbouw in 

het voorstel van het college, de inpassing in de omgeving is te dominant geworden. Kaders en 

randvoorwaarden kunnen flexibel ingezet worden om tot de beste oplossing te komen. Ook LPL legt 

de nadruk op het aantal sociale woningen. Het CDA heeft een voorkeur voor scenario 2, maar heeft 
nog vragen over de parkeernorm. Voor GroenLinks en de PvdA is parkeren op de eigen kavel niet per 

se noodzakelijk, andere fracties houden vast aan de geldende parkeernorm op eigen terrein. 
Het college geeft aan dat het voorstel inspeelt op de grote vraag naar woningen voor starters en 

senioren én de meeste belangen dient. De parkeernorm is niet het grootste probleem, met water en 

groen kunnen daar creatieve oplossingen voor gezocht worden. De raad neemt op 7 juli een besluit. 

 
Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 

Technische vragen van GroenLinks en het CDA zijn na te lezen in het raadsinformatiesysteem.  

GroenLinks, D66, de VVD, de PvdA en LPL adviseren positief over dit voorstel en de concept 

zienswijze. Het voorstel van LPL om de zienswijze iets aan te scherpen wordt overgenomen. Het CDA 
ziet evenementen als incidenteel en overweegt een amendement in te dienen om de zienswijze op dat 

punt aan te passen. De raad neemt op 7 juli een besluit. 
 
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Persant Snoepweg 3A 

Het politiek forum adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 7 juli een besluit. 
 

Jaarverslag 2014 en resultaatbestemming 2014 

Technische vragen van de VVD en D66 zijn beantwoord en na te lezen in het raadsinformatiesysteem. 
Het politiek forum is blij met het resultaat en het behoedzame beleid. Wel is er een aantal kritische 
opmerkingen over onder andere vergeten posten, de prestatie indicatoren, de WWB, en de 
reïntegratietrajecten. Het college is het eens met de opmerkingen over de prestatie indicatoren en 
smart doelen. Over de reintegratietrajecten zijn duidelijke afspraken gemaakt met de 
uitvoeringsinstanties. De PvdA kondigt een wijzigingsvoorstel (amendement) aan voor een andere 
resultaatbestemming aan. De raad neemt op 7 juli een besluit. 

 
1ste bestuursrapportage 2015 inclusief begrotingswijziging  

Technische vragen van het CDA zijn beantwoord en na te lezen in het raadsinformatiesysteem. 

Vanuit het politiek forum is er een aantal zorgpunten in het sociale domein. Verschillende fracties 
geven aan hier op een later moment verder over van gedachten te wisselen. Ook zijn er zorgen over 

het doorschuiven van zaken. Het forum is verbaasd over de naheffing uitvoeringskosten over 2013. 
Het college geeft aan dat hier nu heldere afspraken over zijn gemaakt. De raad neemt op 7 juli een 
besluit. 

 
Financiële Kadernota 2016-2019 

Technische vragen van D66, de VVD en het CDA zijn beantwoord en na te lezen in het 
raadsinformatiesysteem. D66 kan instemmen met het voorstel en scenario 1 kan worden 
meegenomen kan worden bij het opstellen van de begroting. Over het economisch beleid wil D66 in 
september graag verder spreken. Het CDA is het eens met het voorstel van het college. Wel zijn er 
zorgen over de 3D’s en het armoedebeleid. Ook de VVD is positief over het voorstel. De leges voor 
evenementen zijn wel een pijnpunt en lange termijn bezuinigingen moeten eerst nader besproken 
worden. De PvdA wil zich nu nog niet vastleggen en kan niet instemmen met het vaststellen van de 
Kadernota. Bij bezuinigingen moet er ten eerste gekeken worden of het mogelijk is de inkomsten te 
verhogen. Aan de uitgavenkant is efficiënter regionaal samenwerken een mogelijkheid. Bij grote 
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bezuinigingen moeten de burgers eerst geraadpleegd worden. LPL is sceptisch en geen voorstander 
van vaststelling van de kadernota door de raad. In scenario 1 ziet LPL wel een aantal mogelijkheden, 
maar het college dient met voorstellen te komen. GroenLinks vindt dit onderwerp niet rijp voor 
behandeling in de raad. Want wie hebben er over dit voorstel meegepraat? Het college geeft aan dat 
er voor het raadplegen van de bevolking een rol ligt voor de raad. De raad neemt op 7 juli een besluit 
over de Kadernota. 
 
 
 


