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Zienswijzen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen 
 
Servicepunt71 – Dhr. van Ossel, directeur van SP71, geeft een korte toelichting op de stand van 
zaken m.b.t. de verrekensystematiek. Het college geeft aan dat er later dit jaar meer duidelijkheid 
komt over de juridische grond van SP71. Het politiek forum adviseert positief over de concept 
zienswijze.  
Holland Rijnland – Het politiek forum is akkoord met de concept zienswijze. Alle fracties zijn 
buitengewoon kritisch over de concept begroting en een aantal fracties geeft aan de begroting af te 
willen keuren. De raad bepaalt op 15 juni het standpunt voor de Leiderdorpse AB-leden. 
Veiligheidsregio Hollands Midden – Het politiek forum is akkoord met de zienswijze als deze ten 
aanzien van de taakstelling scherper geformuleerd wordt. 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg - Het politiek forum adviseert positief over de 
concept zienswijze. 
Omgevingsdienst West Holland - Het politiek forum adviseert positief over de concept zienswijze. 
Het college neemt de opmerking van LPL over onder andere huisvestingskosten mee naar het 
Algemeen Bestuur. 
 
De raad neemt op 15 juni een besluit over de zienswijzen van deze vijf gemeenschappelijke 
regelingen. 

 
OBSG begroting 2015 en meerjarenbegroting 
Het politiek forum is verontwaardigd dat ze een begroting hebben ontvangen die nog niet door het 
OBSG bestuur is vastgesteld. Enkele fracties zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Het college wordt verzocht na te gaan wat er aan de hand is. In afwachting 
van een door het bestuur vastgestelde begroting wordt dit onderwerp aangehouden. 
 
Transformatie Informatiecentrum A4, 
Het politiek forum is van mening dat de gemeente niet moet gaan ondernemen en stuurt aan op de 
verkoop van het gebouw. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het gebied er om heen. 
Op basis van kaders en randvoorwaarden dient samen met de ondernemer bekeken te worden wat er 
nodig is en wie voor welke kosten verantwoordelijk is. Het verzoek aan college is dan ook om het 
voorstel aan te passen.  
 
Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
Het politiek forum adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 15 juni een besluit. 
 
Uitvoeringskrediet Polder Achthoven 
Het politiek forum adviseert positief over dit voorstel. De raad neemt op 15 juni een besluit. 
 
Cameratoezicht, 1

e
 verkenning naar de mogelijkheden 

Het politiek forum is blij met deze heldere verkenning. Op basis hiervan is de conclusie van het forum 
dat er in Leiderdorp geen behoefte is aan cameratoezicht. Er zijn effectievere, minder kostbare 
middelen die ingezet kunnen worden, waarbij bovendien de privacy van omwonenden gewaarborgd is. 
 
 

 
 
 

 


