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Mededelingen:
Joey van Boxsel doet kort verslag van de regionale bijeenkomst over de Toekomstvisie Leidse Regio 
op 9 december jl. De klankbordgroep komt deze week weer bij elkaar en hij roept de raad op om frisse 
ideeën en meedenkers aan te melden.
Wethouder van der Eng wijst de raad op de brief van de Provincie over de begroting 2016. En hij geeft 
aan dat de belastingdienst momenteel een steekproef onderzoek uitvoert bij de gemeente op het 
gebied van BTW.

Beëdiging de heer W. Smit, burgerraadslid GroenLinks
De heer Smit legt in handen van de voorzitter de belofte af.

Basis Rioleringsplan 2015
De technische vragen en antwoorden van de VVD zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst.
Het politiek forum is kritisch over het technische gehalte van dit voorstel, de relatie met het 
gemeentelijk rioleringsplan is niet helder en een overzicht van de financiële dekking ontbreekt. Het 
forum concludeert dat het stuk niet rijp is voor besluitvorming door de raad en dat er een 
informatieavond gepland moet worden voordat het opnieuw besproken kan worden.

Cultuurnota 2016-2019
De technische vragen en antwoorden van de VVD zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst. De 
nota bevat een aantal goede uitgangspunten. Het politiek forum mist in deze nota smart doelen, de 
participatie van inwoners/instellingen en de samenwerking met de regio en andere domeinen (o.a. 
sociaal, zorg, welzijn). Over de financiering op langere termijn maakt het forum zich zorgen. Het forum 
mist ook de visie van het college op de bibliotheek. De conclusie van het forum is dat het stuk in de 
huidige vorm niet rijp is voor besluitvorming door de raad.

Bestuursrapportage, voorstel tot rapporteren op afwijkingen
Een aantal fracties heeft wensen voor onderwerpen waarover in de bestuursrapportage altijd moet 
worden gerapporteerd. Om te voorkomen dat het aantal onderwerpen te groot wordt verwijst het forum 
het voorstel terug naar de werkgroep Financiën. De opdracht aan de werkgroep is om in het voorstel 
een procedure op te nemen over het aantal onderwerpen. Het voorstel komt vervolgens terug in het 
politiek forum en/of de raad.

Holland Rijnland concept Actualisatie Kantorenstrategie
De technische vragen en antwoorden van het CDA zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst. Het 
politiek forum is kritisch over de mogelijkheden voor transformatie van kantoren. In de strategie 
ontbreekt hoe we daar mee omgaan, hoe het zit met de financiering en wat de rol van de provincie is. 
Voor het W4 gebied stelt het forum de voorwaarde dat er flexibele mogelijkheden moeten zijn als er 
geen kantoren komen. Het college zegt toe op basis van de bespreking een concept zienswijze op 
stellen voor besluitvorming in de raad van 11 januari as.

Rondvraag
Bob Reidsma is als fietser erg blij met de nieuwe inrichting en afstelling van de verkeerslichten op de 
Engelendaal.

https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/22-december-2015/6-januari-2016/

