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Mededelingen
Toekomstvisie Leidse Regio – de komende bijeenkomst van de klankbordgroep met de stuurgroep is 
op woensdag 3 februari as.
Wethouder van der Eng geeft aan dat de notitie Bewegingsruimte gebruiksarrangementen sport naar 
de raad is gestuurd via het raadsinformatiesysteem.

Beëdiging mevrouw Patandin, burgerraadslid VVD
Mevrouw Patandin legt in handen van de voorzitter de belofte af.

Voorstel van D66 over Marte Röling schilderijen
Mevrouw Gehner spreekt in namens een aantal oud-raadsleden en oud-wethouders en vraagt de raad 
om de schilderijen van Marte Röling waarop de geschiedenis van Leiderdorp is weergegeven weer 
een plaats te geven in de raadzaal. D66 benadrukt de historische, culturele en economische waarde 
van de schilderijen voor Leiderdorp en roept de raad op verantwoordelijkheid te nemen voor de 
inrichting van de raadzaal. De overige fracties sluiten zich aan het voorstel van D66. De raad neemt 
op 8 februari een besluit.

Zienswijze Regionaal Beleidsplan, Korpsbeleidsplan en financieringssystematiek VRHM
Het politiek forum adviseert positief over de concept zienswijze. Ten aanzien van de 
financieringssystematiek is het forum kritisch, deze moet helder en controleerbaar zijn. Het forum 
roept de burgemeester op verbinding te maken met de andere gemeenten en zo een vuist te maken. 
De vraag van LPL over multidisciplinaire samenwerking en de vraag van D66 over informatie-
uitwisseling (LCMS) beantwoord de burgemeester schriftelijk voor de raad van 8 februari as.  In deze 
raad neemt de raad een besluit over de zienswijze.

Rekenkamer Leiderdorp
Het politiek forum bespreekt de verschillende scenario’s voor de toekomst van de Rekenkamer in 
Leiderdorp. De meerderheid van het forum heeft een voorkeur voor een zelfstandige rekenkamer 
(optie 3) of aansluiten bij een regionale rekenkamer (optie 4). Voor beide opties is goede 
communicatie en afstemming over (lokale) onderwerpen tussen rekenkamer en raad erg belangrijk. 
De raad moet hier een pro actievere rol in spelen. Het forum spreekt af dat de Financiële werkgroep 
de twee bovenstaande opties nader onderzoekt en op korte termijn terug komt bij de raad met een 
voorstel.
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