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Verslag POLITIEK FORUM 5 september 2016 
 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen en de kijkers van harte welkom bij het eerste Forum van 
het nieuwe politieke seizoen. 
 

2. Vaststellen agenda 
Het Forum stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 
3. Mededelingen 

Geen. 
 

4. Uitbreiding Leo Kannerschool 
Het college heeft ingestemd met een verzoek van de Leo Kannerschool om in het 
leegstaande gebouw aan de Touwbaan 42 te starten met een vorm van voortgezet 
onderwijs. Omdat de financiering hiervan de totale lasten van de begroting doet stijgen legt 
het college het dekkingsvoorstel voor aan de raad. Het Forum kan op zich instemmen met 
het voorstel, maar plaatst vraagtekens bij de wijze van financieren. Het college zal nader 
onderbouwen dat de cashflow van de Leo Kannerschool onvoldoende is om zelf de 
investering te doen. Ook komt het college terug op het financieren met COA-gelden en wat 
de situatie is als er opnieuw vluchtelingen naar Leiderdorp komen. De terugbetaling van de 
voorfinanciering zal nader worden vastgelegd. Besluitvorming raad: 12 september 2016. 

 
5. Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof 

Vraag aan de raad is een voorbereidingskrediet van totaal 100.000,- euro beschikbaar te 
stellen voor het project “de Leyhof”. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige 
begroting. Het geld is bedoeld om de onderzoeksscope vast te stellen. Alle belanghebbenden 
worden betrokken en duurzaamheid krijgt aandacht. Wat betreft de brandgangen – die 
particulier bezit zijn – wil het college samen met de inwoners tot een oplossing komen.  Het 
Forum kan instemmen met het voorstel. De raad beslist op 12 september 2016. 
 

6. Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet 
Vraag aan de raad is de Nota van Beantwoording en de Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen 

 en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het Forum is het eens met de keuze voor  
scenario 1. De portefeuillehouder legt uit dat het lastig is tot een totaalvisie en afspraken 
over duurzaamheid te komen voor het gebied, vanwege het aantal verschillende 
grondeigenaren. De verharding van het Vliko-terrein wordt deels verwijderd. Eventuele 
kosten voor het schoon opleveren van het terrein zijn voor Vliko. Besluitvorming raad: 12 
september 2016. 
 

7. Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet 
Vraag aan de raad is het uitvoeringskrediet Polder Achthoven te verhogen met 135.000,-  

               euro en akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget  
               van de Boterhuispolder. Het Forum gaat akkoord met dit voorstel. 
               Besluitvorming raad: 12 september 2016. 

 
8. Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4-zone 

De vraag aan de raad is het Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp d.d. 16 
augustus 2016 vast te stellen, met als belangrijkste punten: 
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- het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone A4-zone Leiderdorp 
- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied 
- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse Regio 
- het faliciteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 
Het Forum ziet dit voorstel als een eerste stap en neemt kennis van de voortgang op het 
dossier. Het Forum acht dit voorstel niet rijp voor bespreking in de raad en verwacht een 
uitvoeringsplan als alle externe factoren – waaronder IKEA – bekend zijn.  

 
9. Vaststellen cultuurnota 

Vraag aan de raad is de cultuurnota en de (meerjarige) begrotingswijziging uit de reserve 
kunst en cultuur vast te stellen. GrL, PvdA en LPL vinden de cultuurnota niet rijp voor 
bespreking in de raad. Zij vinden de aanpassingen t.o.v. de vorige nota onvoldoende. Het 
college geeft aan dat de nota een voortzetting is van de vorige en dat deze voor financiële 
kaders zorgt. De coalitiepartijen zijn van mening dat er een aantal goede aanzetten in de nota 
zit. Besluitvorming raad: 12 september. 

 
10. Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad 

De klankbordgroepleden aangevuld met vertegenwoordigers van de overige fracties hebben 
een oplegnotitie gemaakt. Alle partijen zien in de tekst van de Toekomstvisie een uitstekende 
weergave  van het proces en de inhoud, maar vinden wel dat de tekst over Leiderdorp wat 
meer herkenbaar moet worden geformuleerd. De portefeuillehouder geeft aan dat de in de 
Toekomstvisie geformuleerde afspraken een denkrichting weergeven, er volgt een nadere 
uitwerking, die dan wordt voorgelegd. De partijen zijn het eens met de knip in de discussie 
over de inhoud en de vorm. In tegenstelling tot D66 vinden de overige partijen dat er in de 
zienswijze geen passage opgenomen moet worden over de vormendiscussie.  De 
klankbordgroepleden zullen met behulp van de griffie/regiocoördinator de tekst van de 
zienswijze formuleren. De raad bespreekt de zienswijze  op 12 september. 
Als alle raden op 27 oktober de tekst van de Toekomstvisie hebben vastgesteld volgt de 
discussie over de vorm. De PvdA suggereert bij de verkiezingen in 2018 via een raadgevend 
referendum de mening van de inwoners te peilen. Een andere mogelijkheid is dit via de 
verkiezingsprogramma’s te doen. 

 
11. Rondvraag 

Geen. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
   


