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Mededelingen:
Wethouder Wassenaar geeft een update met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Het college
is in afwachting van het COA, de planning is gericht op inrichting van de locatie in de loop van maart.
Het is de bedoeling voor de ingebruikname een open huis te organiseren.
Dhr. Van Boxsel praat het forum bij over de Toekomstvisie Leidse Regio. Op het gebied van
communicatie wordt gewerkt aan een aantal wensen: tussentijdse informatie delen met de raad,
fracties als geheel bijpraten en een informatieavond plannen als daar aanleiding toe is.
Beëdiging de heer Hendriks, burgerraadslid D66
De heer Hendriks legt in handen van de voorzitter de belofte af.
Rekenkamer Rapport Projectmatig Realiseren (PMR): adequaat en consequent?
Het politiek forum is blij met dit rapport waaruit blijkt dat PMR goed is ingebed in de organisatie. Van
belang is te zorgen dat dat ook zo blijft. Het forum is benieuwd naar de schriftelijke reactie van het
college op het rapport en de aanbevelingen, deze reactie volgt.
Retailvisie Leidse regio 2025
De heer Laman spreekt in namens de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. Hij roept op geen
beperkingen op te leggen aan ondernemers, vooruit te kijken en open te staan voor ontwikkelingen.
De heer Schonk spreekt in namens de Oranjegalerij. Hij is verbaasd dat dit gebied als kansloos wordt
gezien, welke criteria zijn er gehanteerd en wat is de relatie met het Amaliaplein?. Het CDA en GrL zijn
kritisch en hebben vragen over de kwalificatie van de gebieden en de gevolgen van dit voorstel voor
ondernemers op de Oranjegalerij. D66, de VVD en de PvdA zijn blij met de regionale visie gericht op
elkaar versterken (van wat?) en de centrale rol van de consument. LPL komt in de raad met een
standpunt. Het actieplan heeft nog verdere uitwerking nodig. Het college hoopt hier rond de zomer
meer duidelijkheid over te geven. De raad neemt op 7 maart een besluit over de retailvisie.
Addendum Parkeerbeleidsplan
Het forum is blij met de bijstelling van de parkeernormen bij sociale woningbouw waarmee uitvoering
is gegeven aan de motie van 7 juli 2015. Het forum is bezorgd over de problemen in de wijk Voorhof
en roept het college op in gesprek te blijven met het ziekenhuis en de bewoners. Het college zegt een
nader onderzoek toe en op basis hiervan te bekijken of er aanvullende maatregelen genomen moeten
worden. N.a.v. vragen van GrL komt het college voor 7 maart met specifiekere antwoorden ten
aanzien van het autobezit.
Het forum stelt voor de beslissing over laadpalen uit het voorstel te halen en te betrekken bij het
opstellen van de duurzaamheidsagenda. Het college informeert de raad voor 7 maart as. over de
gevolgen van het uitstellen van deze beslissing. De raad neemt op 7 maart een besluit.
Cardea-locatie, gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Woningbouw
Het forum adviseert positief over dit breed gedragen plan. GrL geeft aan mogelijk met een
amendement te komen over de luchtkwaliteit. De raad neemt op 7 maart een besluit.
Zienswijze Holland Rijnland herziene begroting 2016
Het forum is blij dat er een herziene begroting ligt, maar blijft kritisch. De zienswijze kan op een aantal
punten strakker geformuleerd worden. Verschillende fracties kondigen aan mogelijk met een
amendement te komen. D66 roept de fracties op in de aanloop naar de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 23 maart as. via de partijlijnen steun te zoeken voor de zienswijze van Leiderdorp. De raad
neemt op 7 maart een besluit over de zienswijze.
Maatschappelijke participatie en integratie vergunninghouders
Er is grote twijfel bij het forum over dit voorstel omdat onduidelijk is wat er nodig is, hoeveel geld er
vanuit het Rijk komt en wat de risico’s zijn. Het college zou eerst aan de slag moeten gaan met de
bestaande middelen. De fracties beraden zich in aanloop naar de raad van 7 maart en komen mogelijk
met een amendement.

Project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)
De meerderheid van het forum adviseert positief over dit voorstel. Gezien het succes van dit traject
lijkt het een goed plan het op te nemen in de begroting en de continuïteit te waarborgen voor 2 jaar.
GrL is kritisch over de financiële onderbouwing. De raad neemt op 7 maart een besluit.

