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1. Opening 
 

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

3. Mededelingen 
 

4. Beëdiging burgerraadsleden PvdA, VVD en LPL 
De voorzitter beëdigt mevrouw van Elburg en de heer Beijersbergen als burgerraadsleden 
voor de VVD, de heer Menger als burgerraadslid voor de PvdA en de heer van der Hoogt als 
burgerraadslid voor de LPL.  
 

5. 2e Bestuursrapportage 2016 
In dit voorstel is de vraag aan de raad: 

 kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2016 

 de begrotingswijziging voor het jaar 2016 inzake de 2ste bestuursrapportage vast te 
stellen 

 kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit 

 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: 
- Krediet herinrichting Van der Marckstraat   € 80.000 
- Krediet verlichting Persant Snoepweg    € 30.000 
- Krediet fietsmaatregelen   € 885.000 

 
GroenLinks vraagt zich af of relevante moties en amendementen consequent in de 
rapportage verwerkt zijn en betreurt het dat de voortgang van het duurzaam inkopen uit de 
rapportage is verdwenen. Ook stelt GroenLinks vragen over de budgetten voor minimabeleid 
en jeugdzorg, het krediet voor de herinrichting van het Vlikoterrein en de inrichting van het 
centrum. D66 stelt het hondenbeleid en de gesprekken met de Oranjevereniging over de 
vrijstelling van de leges voor de kermis aan de orde.  
De onderbouwing van het krediet voor de herinrichting van de Van der Marckstraat roept bij 
het Forum vragen op. De portefeuillehouder geeft aan dat het krediet gebaseerd is op een 
inschatting waarbij o.a. trillingsonderzoek en bijbehorende maatregelen meegenomen zijn. 
Voor de precieze inhoud van de fietsmaatregelen verwijst hij naar de fietsnota. De vragen 
van de VVD m.b.t. de vrijval van kapitaallasten zal het college schriftelijk beantwoorden. De 
onderbouwing van het krediet voor de verlichting van de Persant Snoepweg zal in het 
raadsvoorstel worden verduidelijkt. Met de werkgroep Financiën gaat de portefeuillehouder 
in gesprek over het verduidelijken van de bestuursrapportage. De bestuursrapportage gaat 
ter besluitvorming naar de raad van 14 november 2016. 
  

6. Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2021 
Het verzoek aan de raad is om het integraal huisvestingsplan onderwijs Leiderdorp 2017-
2021 vast te stellen. Een technische vraag van de VVD is beantwoord en in het RIS geplaatst. 
Het CDA vraagt extra aandacht voor duurzaamheid bij scholen. Het Forum stelt vragen over 
het ontbreken van onderliggend beleid bij het uitvoeringsplan. De portefeuillehouder geeft 
aan dat vooruitlopend op nieuwe landelijke regelgeving het uitvoeringsplan al is opgesteld, 



mede omdat het vorige plan tot 2014 liep. Alle fracties benadrukken de wens om zowel 
binnen- als buitenruimte van scholen flexibel en multifunctioneel te gebruiken. D66 geeft 
aan nog nadere technische vragen te stellen over het huisvestingsplan onderwijs. De VVD 
vraagt naar de leegstaande klaslokalen in scholen. Het college komt hier schriftelijk op terug. 
Ter besluitvorming in de raad van 14 november 2016.  
 

7. Voortgangsrapportage GIG 2016 
De vraag aan de raad is om akkoord te gaan met de voortgangsrapportage GIG en de 
bijbehorende begrotingswijziging inzake de rentemutatie grondexploitaties vast te stellen. 
De VVD heeft technische vragen gesteld over de grondexploitatie van de W4. Deze zijn 
schriftelijk beantwoord en de portefeuillehouder licht de antwoorden toe. Ook brengt de 
VVD het voordeel van de Brede School West ter sprake waarbij de portefeuillehouder 
aangeeft dat het aangevraagde krediet te ruim bleek. Met de fiscus zijn nog geen afspraken 
gemaakt over de positie van de gemeente m.b.t. de vennootschapsbelasting. De raad neemt 
op 14 november een besluit.   
 

8. Toetreding Voorschoten gemeenschappelijke regeling ODWH 
De vraag aan de raad is akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat 
alle deelnemers hierover positief hebben besloten. Het Forum vindt het toetreden van 
Voorschoten tot de ODWH een positieve ontwikkeling omdat de omgevingsdienst met deze 
schaalvergroting robuuster wordt. De fracties vragen of Voorschoten een toetredingsbijdrage 
moet betalen. Wethouder Gardeniers gaat dit bij het AB aan de orde stellen. GroenLinks wijst 
op de lessen die getrokken kunnen worden uit de uittreding van Alphen a/d Rijn. De raad 
besluit op 14 november.  
 

9. Evaluatie vergadersysteem  
Naar aanleiding van de conclusies van de enquête over het vergadersysteem is een 
bespreeknotitie opgesteld. Het Forum kan zich in grote lijnen aansluiten bij de conclusie dat 
het vergadersysteem in zijn huidige vorm voldoet. Het Forum constateert tevens dat het 
vergadersysteem een product van de raad zelf is en dat de fracties altijd voorstellen tot 
wijziging kunnen indienen. D66 stelt voor om de uitnodigingen voor de informatieavonden 
wervender te maken om zo meer burgers te motiveren om te komen. Dit voorstel vindt veel 
bijval.  

 
10. Rondvraag 

- GroenLinks vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het technische probleem met de 
verlichting op het viaduct over de A4. De portefeuillehouder zal daar schriftelijk op 
reageren. 

 
11. Sluiting om 22.40 uur 


