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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Vaststellen agenda
Het Forum besluit punt 7 na punt 4 te behandelen in verband met de aanwezigheid van 
belangstellenden voor dat punt.

3. Mededelingen

 Motie smartphones voor leerlingen – het college heeft schriftelijk de stand van zaken 

gemeld. Mogelijk komt dit onderwerp bij de begrotingsraad aan de orde.

 Wethouder Beekhuizen meldt dat de raad 7 of 8 november een brief van het college 

kan verwachten met nadere informatie over de kostenoverschrijding jeugdhulp.

 Wat betreft een bijdrage aan de ijshal in Leiden komt het college binnenkort  met een 

voorstel.

 Per 30 oktober heeft de Omgevingsdienst West Holland een nieuwe directeur: 

Marlies Krul.

4. Beëdiging burgerraadsleden voor de VVD en D66
De voorzitter beëdigt de heer Thomas Offerman (VVD), de heer Frank van Noort (VVD), 
mevrouw Martine Breedveld (VVD), de heer Martijn Huijsmans (D66) en mevrouw Prachee 
van Brandenburg (D66) tot burgerraadslid.

5. 2e Bestuursrapportage 2017
Het college heeft technische vragen van GrL schriftelijk beantwoord. D66 zal nog een aantal 
technische vragen schriftelijk indienen. Het college beantwoordt deze voor de raad.
Wat betreft een opmerking van D66 dat de doelen weinig SMART zijn geformuleerd merkt 
het college op dat de raad bij de vaststelling van beleidsnota’s de SMART doelstellingen 
bepaalt.
T.a.v. Bospoort verwacht het college dat er binnenkort concrete plannen worden ingediend. 
Het college is in gesprek met de Voedselbank over hun behoeften n.a.v. de aangehouden 
motie van GrL. GrL blijft vraagtekens plaatsen bij het bekostigen van onderhoud bruggen uit 
het geld dat voor slootonderhoud was bestemd. Het college komt daar voor de raad op terug.
De raad neemt op 13 november een besluit.

6. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband sociale diensten Leiden en 
Leiderdorp 1e wijziging
Het Forum stemt in met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Samenwerkingsverband sociale diensten Leiden en Leiderdorp. D66 roept op de 
samenwerking uit te breiden met Oegstgeest en Zoeterwoude. Het college meldt dat Leiden 
en Leiderdorp hier zeker voor open staan maar dat er vanuit Zoeterwoude geen 
belangstelling is en vanuit Oegstgeest ook niet concreet. 
De raad neemt op 13 november een besluit.

7. Stichting Ruiterschool Liethorp, Aanvraag garantstelling voor vervanging van daken
Brief college d.d. 17 oktober 2017. Het Forum adviseert  positief wat betreft de garantstelling 
voor vervanging van daken bij Liethorp. De sportnota maakt deze constructie mogelijk. Het 
gedeelte waar de gemeente garant voor staat wordt in 10 jaar tijd terugbetaald.

8. Rondvraag
Geen.



9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 uur.
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