
Kort verslag POLITIEK FORUM 4 december 2017 

 
 

1. Opening 
De voorzitter, Hugo Langenberg, opent de vergadering om 20.00 uur.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 
3. Mededelingen 

 
4. Beëdiging burgerraadsleden voor CDA, LPL en VVD 

De voorzitter beëdigt mevrouw Medea Hempen (CDA), de heer Bernard Revet (LPL), 
mevrouw Kamla van Beelen-Balak (LPL) en de heer Nino van Moorsel (VVD) tot 
burgerraadslid.   

 
5. Concept Gezamenlijke verordening op de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 

Een werkgroep, bestaande uit raadsleden en griffiers a van Leiden en Leiderdorp  en de 
voorzitter en secretaris van de Rekenkamercommissie  Leiden hebben een 
samenwerkingsvoorstel uitgewerkt. Het Forum kan zich vinden in het voorstel en bedankt de 
werkgroep voor de inspanningen. De raad neemt op 11 december een besluit.  
 

6. Jeugdhulp programmabegroting 2018 Holland Rijnland, verzoek extra middelen 
Het college licht toe dat er gewerkt wordt aan een realistische begroting omdat er de 
afgelopen drie jaar steeds overschrijdingen waren. Het Forum vraagt aandacht voor 
preventie. De raad neemt op 11 december een besluit. 
 

7. Regionale Woonagenda  
De wethouder neemt een voorstel van het CDA over om in plaats van een lokale woonvisie 
een uitvoeringsprogramma te maken. Het Forum stelt voor de zienswijze aan te scherpen 
met de volgende aandachtspunten:  

- scheef wonen aanpakken (voorstel van GrL om te kijken naar een ‘campuscontract’) 

- het opnemen van een lijstje met gerealiseerde woningen per gemeente bij de 
stukken van HR 

- inzetten op kantoortransformaties 

- het groenhouden van de (Leiderdorpse) polders 

- samenwerking en solidariteit benadrukken 

- koppelen van woonagenda met de omgevingsagenda 
Toezegging: De wethouder zegt toe de zienswijze aan te vullen met de door het Forum 
genoemde aandachtspunten en deze woensdag naar de raad te sturen.   
De raad neemt op 11 december een besluit. 
 

8. Laatste begrotingswijziging 2017  
De raad neemt op 11 december een besluit over de laatste begrotingswijziging 2017 en 
neemt kennis van de gevolgen hiervan voor het meerjarenbeeld. 
Toezegging: Wethouder Gardeniers zorgt voor een schriftelijke beantwoording van de 
aanvullende technische vragen van D66 over de oorzaken van het extra tekort op participatie 
en hoe dit doorwerkt in de begroting van 2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Financiële Verordening 2018   
De VVD kondigt een amendement aan om in de verordening op te nemen op welk moment 
de voortgangsrapportage GIG met de raad wordt gedeeld. D66 vraagt naar een volledige 
onderbouwing van de risico top 10. In de financiële werkgroep wordt besproken hoe hier 
vorm aan wordt gegeven, bijvoorbeeld door het op korte termijn organiseren van een 
informatieavond.  
Toezeggingen: De wethouder zegt toe de risico top 10 bij de kadernota te voegen.  
 

10. RDOG concept-zienswijze 2e begrotingswijziging RDOG  
Het Forum vindt dat de zienswijze kritischer had gemogen, maar kan zich er verder goed in 
vinden. Ter besluitvorming in de raad van 11 december.  
 

11. Actualisatie belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2018 
De VVD vraagt wanneer het nieuwe beleid m.b.t. ambulante handel klaar is. Wethouder 
Wassenaar geeft aan dat dit samen met detaillisten en de ambulante handel wordt 
vormgegeven en dat er in het eerste kwartaal 2018 een voorstel komt. De raad neemt op 11 
december een besluit.  
 

12. Voorfinanciering aanplant bloembollen Engelendaal 
De fracties van de VVD, PvdA, LPL en CDA kunnen zich vinden in het voorstel maar vragen 
aandacht om in de communicatie op te nemen dat de bloembollen tevens een functie 
hebben in de onkruidbestrijding. GrL vindt het bedrag veel te hoog en vraagt de wethouder 
naar een onderbouwing van de kosten. D66 kan zich helemaal niet vinden in het voorstel en 
bespreekt dit liever pas in 2018.  
Toezegging: De wethouder zegt toe schriftelijk een onderbouwing van het bedrag aan te 
leveren.   

 
13. Rondvraag 

  
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

 
 
 
 


