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kort verslag POLITIEK FORUM 29 MAART 2016  

 
Opening 

 
Vaststellen agenda 
 
Mededelingen: 
 

 Het college heeft inmiddels per brief gemeld dat de BIZ Baanderij niet door gaat. 
https://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven. 

 Voor het actuele nieuws over de noodopvang vluchtelingen verwijst het college naar 
de gemeentelijke website: 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/nieuwsupdate_vluchtelingenopvang/, er is 
een meldpunt actief: vluchtelingenopvang@leiderdorp.nl. 

 Toekomstvisie Leidse Regio 
Op woensdagavond 31 maart vindt in Corpus in Oegstgeest een gezamenlijke raden- 
en collegebijeenkomst plaats voor de Leidse Regio.  

 
Afspraken COA 
Ter bespreking op verzoek van D66. 
D66, GrL en CDA hebben van tevoren technische/raadsvragen gesteld over dit onderwerp. Het 
college heeft deze vragen beantwoord. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatieisysteem (RIS): https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2016/29-
maart/20:00, bij het betreffende agendapunt. Met uitzondering van LPL zijn de partijen van mening dat 
er een goede overeenkomst met het COA ligt en dat het college goed uitvoering heeft gegeven aan de 
motie die de raad op 25 januari over dit onderwerp heeft aangenomen: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/25-januari/20:00. De VVD houdt wel zorgen 
over de beantwoording van de vragen rond de Veiligheids Effect Rapportage (VER). LPL is niet tegen 
de opvang van vluchtelingen, maar is er niet zeker van dat dit op de juiste manier gebeurt. LPL plaatst 
met name vraagtekens bij de psychische zorgverlening en de opvang van LHBT-ers. 
  
Renovatie en herindeling Kindcentrum De Voorhof 
Alewien de Fockert van De Hasselbraam en Carla Kerner van de Regenboog spreken over de 
renovatie van Kindcentrum De Voorhof. Beiden roepen op tot snelle besluitvorming, zodat zij hun 
veertigjarig bestaan in een nieuw pand kunnen vieren en op een verantwoorde manier invulling 
kunnen geven aan de term Kindcentrum. 
In dit voorstel is de vraag aan de raad voor de renovatie en herindeling van de scholen De 
Hasselbraam en De Regenboog (projectnaam Kindcentrum De Voorhof) het begrote krediet op te 
hogen. De VVD worstelt nog met de vraag, met het oog op teruglopende leerlingenaantallen. Is al die 
ruimte nodig? De overige partijen staan positief tegenover het voorstel. GrL juicht toe dat er gebruik 
gemaakt wordt van zonnepanelen. Het college zegt toe het maximale uit deze energievoorziening te 
halen binnen de beschikbare middelen. D66 roept op de buitenruimte uitdagend in te richten voor 
leerlingen. Binnen het speelruimteplan en IBOR zoekt het college hier middelen voor. De 
schoolbesturen en Floreokids richten een stichting op voor het beheer van het gebouw. De PvdA roept 
op de opvang te verruimen van 0 – 12 jaar. Het college komt voor de raad schriftelijk terug op het 
waarom van de keuze voor tijdelijke huisvesting. 
In een reactie merken de insprekers op dat het inleveren van ruimte strijdig is aan Jenaplan-onderwijs 
en dat uitbreiding naar opvang vanaf 0 jaar ook ruimte vraagt. Zij roepen de raad op in kansen te 
denken. De raad besluit op 4 april. 
 
 
Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) Leiderdorp Begroting 2016 
In dit voorstel is de vraag aan de raad de begroting goed te keuren. Deze bevoegdheid vloeit voort uit 
de wettelijke taak van de raad om het openbaar onderwijs in Leiderdorp in stand te houden. Hoewel 
het Forum blij is dat de begroting dit jaar op tijd is, blijven de zorgen over de verslechterde financiële 
toestand bestaan. Het Forum roept de OBSG daarom opnieuw op een samenwerkingspartner te 
zoeken. Het college deelt dit standpunt en bespreekt dit regelmatig met de OBSG. Of het geld dat het 
Rijk beschikbaar stelt voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen voldoende is hangt af van de 
hoeveelheid kinderen en de leeftijdscategorie..De samenstelling van de groep vluchtelingen is nog 
niet bekend. De raad neemt op 4 april een besluit. 
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2018 
Technische vragen van het CDA over dit onderwerp zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 
In dit voorstel is de vraag aan de raad  het vGRP vast te stellen. In dit plan worden de inspanningen 
van de gemeente op het gebied van onderhoud/vervanging van het rioolstelsel met bijbehorende 
infrastructuur beschreven. Het Forum kan zich vinden in de keuze van het college voor variant B. 
Deze variant zorgt dat de gemeente voldoende flexibel is voor bondiger maatregelen en biedt de 
mogelijkheid aan te sluiten bij rioleringsplannen in de regio. GrL spreekt zijn zorg uit over het 
grondwaterpeil in sommige wijken en over de bezuiniging bij de afvalwaterzuivering Ter besluitvorming 
in de raad van 4 april 2016. 

 
Verklaring van geen bedenkingen (VvgB) Fietsverbinding Ruigekade 
De vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring (VvgB) af te geven voor het verlenen van 
omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder 
Achthoven. Het Forum kan instemmen met de VvgB. GrL kondigt aan met een motie te komen waarin 
zij het college oproepen in gesprek te gaan met de agrariërs in de polder om betere voorwaarden te 
scheppen voor de broedmogelijkheden van weidevogels. De raad neemt op 4 april een besluit. 

 
 

Gemeenschappelijke Regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, wijziging 
verlenging 
Op 7 december 2015 heeft de raad van Leiderdorp ingestemd met verlenging van de 
Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 met een termijn van vijf 
jaar. Het Schadevergoedingsschap heeft geconstateerd dat er nog een aantal technische wijzigingen 
noodzakelijk zijn in de regeling. Het Forum besluit dit punt rechtstreeks naar de raad van 4 april te 
verwijzen. 

 
Sterrentuin 
Het college wil op basis van de brief businesscase Sterrentuin 2016 van 14 januari jl. met het politiek 
forum/raad in gesprek om een plan te maken voor de herschikking van activiteiten (functies, 
organisaties) over de verschillende gemeentelijke accommodaties. 
Hoewel het Forum zich kan vinden in de denkrichting van het college om zorg- en welzijnsfuncties te 
huisvesten in de Sterrentuin, missen enkele partijen een bredere blik en plaatsen zij vraagtekens bij 
de langere termijn. Ook de samenhang met cultuur zou gezocht moeten worden. Het college  ziet het 
huidige voorstel als een begin en geeft hiermee uitvoering aan het coalitie-akkoord.  Eerst worden zo 
de quick wins behaald. Het college zal de exploitatiekosten aan het voorstel toevoegen. 
De businesscase zal in 2016 worden gerealiseerd, het college zal het plan van aanpak met de raad 
delen. Het verplaatsen van instanties mag wat het Forum betreft niet ten koste gaan van hun 
activiteiten.  
 
Gedragslijn Integriteit procedure 
In de raad van  2 november 2015 heeft de raad een motie aangenomen om een procedure op te 
stellen die gebruikt kan worden bij het aankaarten van integriteitskwesties. Een drietal raadsleden 
heeft samen met de griffier een procedure opgesteld. Vanuit het Forum klinkt waardering voor het 
stuk. De VVD zou een toevoeging willen zien over belangenverstrengeling en stemgedrag. D66 zou 
de rol van de burgemeester nog wat nader willen preciseren. De werkgroep komt met een eventueel 
aangepast stuk richting raad. 

 
 

Uitwerking Leiderdorpse monitor sociaal domein 
Het college vraagt de raad wensen en bedenkingen mee te geven. De monitor is een technisch 
document, een vertrekpunt, waarbij de raad werkenderweg de meetpunten kan aanpassen, met name 
bij de netwerktafelbijeenkomsten. Het college neemt een aantal punten van CDA, VVD en PvdA mee. 
De kwartaalrapportage blijft in aangepaste vorm bestaan. Het college zal de raad hier nader over 
informeren. 

 
 
 
 


