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Vaststellen agenda 
In verband met de aanwezigheid van externe bezoekers besluit het Forum eerst de zienswijzen 
concept-begrotingen te behandelen en daarna de Sportnotitie. 
 
 
Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio. 
Bob Vastenhoud roept in zijn rol als klankbordgroeplid de raadsleden op zich aan te 
melden voor de raden- en college 
bijeenkomst Toekomstvisie Leidse Regio op 1 juni a.s. 

 
Beëdiging van de heer Visser, burgerraadslid D66 en de heer Verwers, burgerraadslid VVD  
De voorzitter beëdigt de heren Visser en Verwers als burgerraadslid. Zij leggen beide de belofte af.. 

 
Zienswijzen concept begrotingen 2017 gemeenschappelijke regelingen* 
Ter besluitvorming door de raad op 6 juni 2016. 

 
Servicepunt71  
Het Forum kan instemmen met de concept-zienswijze. Ino Cooijmans van de VVD zal een 
tekstvoorstel doen waarin de complimenten van de raad worden vervat. 
 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
Burgemeester Cats van de gemeente Zuidplas geeft in zijn rol als DB-lid van de Veiligheidsregio uitleg 
over de begrotingssystematiek. Namens de Brandweer Hollands Midden is de heer Zuiddijk aanwezig. 
Het Forum stemt in met de zienswijze. Er zijn nog wel vraagtekens bij  de visie en de verwachte 
effecten en het Forum vraagt aandacht voor de positie van de vrijwilligers. 
 
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 
Het Forum stemt in met de zienswijze. Wat GrL betreft is de limiet voor bezuinigingen nu wel bereikt. 
 
Omgevingsdienst West-Holland 
Het Forum kan zich vinden in de zienswijze en maakt zich grote zorgen over de toekomst van de 
Omgevingsdienst. GrL beraadt zich over een amendement, omdat zij de zienswijze te scherp vinden 
aangezet. 
 
Holland Rijnland 
De zienswijze op de begroting Holland Rijnland gaat rechtstreeks naar de raad van 6 juni i.v.m. late 
aanlevering. 
 
Sportnotitie Bewegingsruimte (brief van het college d.d. 28 januari 2016) 
Op 19 april heeft de raad een hoorzitting gehouden. Nu discussie over dit onderwerp op verzoek van 
D66. 
D66 ziet in de sportnotitie geen bezuiniging, maar een route naar eerlijker en transparantere 
afspraken in de toekomst. De hoorzitting heeft waardevolle informatie opgeleverd. De vraag is hoe het 
nu verder gaat. GrL sluit zich aan bij de complimenten van D66 richting wethouder en ambtenaren. De 
weg naar een eerlijke verdeling is er een van lange adem. Het CDA heeft veel zorgen gehoord tijdens 
de hoorzitting. Zeker de drie grote verenigingen zullen nooit in staat zijn hun accommodaties te 
vervangen. Het CDA is van mening dat de sportverenigingen een maatschappelijke functie vervullen 
en dat de gemeente hen moet ondersteunen. LPL sluit zich aan bij de zienswijze van het CDA. 
De PvdA pleit voor een sportmanagementaanpak, om tot een optimale exploitatie van accommodaties 
te komen.  
De VVD heeft geen behoefte aan discussie over de sportnotitie, zij ziet die als uitvoering van de 
sportnota. Het is dus een college-aangelegenheid. 
Het college geeft aan dat het uitvoering geeft aan het beleid dat is vastgelegd in de door de raad 
vastgestelde sportnota uit 2013. Het is de bedoeling met alle 16 verenigingen tot afspraken te komen, 
met voldoende ruimte voor maatwerk binnen bepaalde kaders. 
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GrL en PvdA vinden dit het moment om te herijken of de juiste koers wordt gevolgd. Ook het CDA is 
niet gelukkig met de huidige gang van zaken.. 
 
 
Kredietaanvraag ondergrondse milieucorners 
Het college wil met het gevraagde  krediet uitvoering geven aan de motie van de raad over het 
plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 
VVD en LPL hebben technische vragen gesteld over dit onderwerp, deze zijn van te voren 
beantwoord: https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2016/30-mei/20:00. 
Het Forum besluit de kredietaanvraag te verdagen naar het najaar en verwacht eerst een integrale 
visie van het college op het afvalbeleid, zodat op basis daarvan de hoeveelheid en plaats van de 
afvalcontainers kan worden bepaald. 
 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015 
het Forum stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de Afstemmingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ Leiderdorp 2015. Het betreffen technische aanpassingen. De raad neemt op 6 juni een 
besluit. Het CDA roept het college op voldoende maatwerk toe te passen, daar waar de 
hardheidsclausule dit mogelijk maakt (taaleis). 
 
Integraal Veiligheidsbeleid Uitvoeringsplan 2016 jaarlijkse evaluatie 
Tijdens de vaststelling van het nieuwe veiligheidsbeleid voor Leiderdorp zijn afspraken gemaakt over 
de voortgang van de uitvoering. De eerste jaarlijkse evaluatie ligt nu voor waarbij alle acties uit het 
Uitvoeringsplan worden beschreven. 
De portefeuillehouder ontvangt complimenten over de leesbaarheid van het stuk. De Forumleden 
schrikken van sommige cijfers, zoals die van huiselijk geweld. Op vragen vanuit het Forum over 
toezicht en handhaving alcohol, bemiddeling burenruzies, HALT, drugs en weetteelt en lockerbeleid 
reageert de portefeuillehouder met concrete informatie. Zij zegt toe een volgende keer een 
afkortingenlijst toe te voegen en het vakjargon waar mogelijk te beperken. Suggesties voor een 
volgende evaluatie: subjectieve veiligheid, completeren indicatoren, analyse verschillen.  
 
Gedragslijn integriteit Leiderdorp 
De vraag aan de raad is de gedragslijn integriteit Leiderdorp vast te stellen. Er wordt een gedragslijn 
opgesteld om integere besluitvorming en handelen door raadsleden te bewaken en te bevorderen. Het 
Forum stemt in met de zin die op verzoek van D66 aan het oorspronkelijke voorstel is toegevoegd. Het 
CDA vindt de toevoeging onnodig. De raad neemt op 6 juni een besluit. 
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