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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Vaststellen agenda 
Het Forum stelt de agenda ongewijzigd vast.  
 

3. Mededelingen 
Dhr. van Boxsel van D66 is vorige week bijeengekomen met de klankbordgroep toekomstvisie 
Leidse Regio. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over burgerparticipatie in de volgende 
fase van het proces en met name de vraag hoe minder goed georganiseerde 
bevolkingsgroepen ook hun mening kunnen geven. Het voorstel is om een selectie te maken 
aan de hand van de basisadministratie zodat een brede vertegenwoordig wordt bereikt. 
Daarnaast is gesproken over het presenteren van en discussiëren over de mogelijke 
bestuursmodellen tijdens de raadsbijeenkomst van 8 februari 2017.  
 

4. Stand van zaken 3D 
Open discussie over de kaders in het sociaal domein. D66 en GroenLinks vragen hoe het 
college grip houdt op het sociaal domein vanwege de complexiteit van de issues en de vele 
stukken. D66 stelt vragen over o.a. overconsumptie (sommige gemeenten geven veel meer 
uit op het gebied van jeugdzorg dan andere), doorverwijzingen en 1gezin1plan. Ook vraagt 
D66 naar de stand van zaken van de verzelfstandiging van het Sociaal Team Leiderdorp (STL) 
en de samenwerking met de stadsbank. De PvdA stelt voor om een arts aan het STL toe te 
voegen, het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en STL samen te voegen en pleit voor het verder 
‘ontschotten’ van de gelden en budgetten zodat er ruimte komt voor maatwerk. Het CDA 
benadrukt het belang van preventieve maatregelen en geeft aan dat mantelzorgers en 
vrijwilligers behoefte hebben aan praktische ondersteuning. De LPL stelt vragen over 
doorverwijzingen en terugverwijzingen en zet vraagtekens bij het inzetten van een stagiair 
om de cijfers van 1gezin1plan te analyseren. De VVD vraagt tot slot aandacht voor een 
cliëntvolgsysteem bij het STL.  
 
Alle fracties behalve de VVD spreken de wens uit om periodiek door het college 
geïnformeerd te worden over de stand van zaken per decentralisatie alsmede over de 
samenhang tussen de beleidsterreinen. De vorm van een dergelijke terugkoppeling moet nog 
bepaald worden. De maatschappelijke analyse wordt als mogelijke vorm genoemd net als het 
instellen van een werkgroep. De VVD vindt dat het college de raad op dit moment al 
voldoende informeert.  
 
Wethouder Beekhuizen licht toe dat begonnen is aan het opstellen van de nieuwe integrale 
sociale nota. Er is al een maatschappelijke analyse uitgevoerd en het burgerpanel is 
geraadpleegd. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke 
organisaties om de opgaven in beeld te brengen. Eind januari krijgt de raad de sociale 
monitor toegestuurd waarin kort staat omschreven wat er het afgelopen half jaar is gebeurd 
in het sociale domein. Ook nodigt de wethouder een afvaardiging van de raad uit om verder 
te praten over de nota en in kaart te brengen welke behoefte aan informatie nog bestaat. 
D66 vraagt of het vorige beleid nog geëvalueerd wordt en de wethouder bevestigt dit. 
Wethouder McDaniel geeft aan zich in te spannen om de verbinding tussen participatie en de 
overige twee decentralisaties te verbeteren en de afstand tot de schuldhulpverlening te 
verkleinen.  
 
 
 
 
 
 



5. Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 
Alle fracties vinden het voorstel klaar voor besluitvorming in de raad van 23 januari 2017 en 
kunnen zich goed vinden in de uitgangspunten. De fracties zijn verheugd over het feit dat er 
zoveel partijen hebben ingesproken. D66 vraagt naar de verhouding tussen een regionale 
aanpak en opvang dichtbij de vertrouwde omgeving. De wethouder geeft aan dat er met de 
Leidse regio wordt samengewerkt en dat opvang niet altijd in Leiderdorp zelf hoeft plaats te 
vinden maar dat er wel gezorgd moet worden dat de Leiderdorpers opgevangen worden.  
Het CDA vraagt aandacht voor doelgroepen die juist niet dichtbij huis opgevangen kunnen 
worden. De fracties kijken uit naar het uitvoeringsprogramma. De VVD vraagt naar de 
terugkoppeling over het uitvoeringsprogramma. De wethouder komt hier nog op terug.   
 

6. RDOG Gezond GeregelD Eindrapport Agenda 2020 
Het Forum vindt het een goed voorstel waar het mee kan instemmen. D66, GroenLinks en de 
PvdA vragen aandacht voor de overlap tussen de bevoegdheden van de RDOG en de 
gemeentelijke uitvoering van de Jeugdzorg (en de veiligheidsregio). Het CDA mist een 
financiële paragraaf omdat daar juist de samenhang en overlap zichtbaar wordt. De VVD mist 
nog wat grip op de indicatoren omdat vorm, verhouding en context niet omschreven 
worden. Ook pleit de VVD ervoor om de adviesraden in het vervolgtraject wel te raadplegen. 
Wethouder Gardeniers geeft aan dat in de RDOG besloten is de klanten- en eigenaarsrollen 
in de toekomst te scheiden. De AB/DB-kant komt dan voor rekening van de wethouder 
Financiën en de inhoudelijke kant (pho) voor rekening van de wethouder Jeugdzorg. 

 
7. Brief Uitvoeringsplan & IBOR Spelen 2014-2016, brief van college d.d. 6 december 2016 

Het CDA vraagt aandacht voor inspraak en het meenemen van actuele demografische 
gegevens bij het ontwerp. GroenLinks noemt dat bij dit dossier is gebleken dat het 
inschakelen van de inwoners niet altijd werkt en vraagt aandacht voor een evaluatie van het 
gebruik van de speeltuinen. De LPL vraagt of de aanbesteding nog kan leiden tot verdere 
vertraging. Wethouder McDaniel geeft aan dat dit niet het geval is en dat voor alle 
uitvoeringen geldt dat na nieuw overleg met de inwoners direct tot uitvoering kan worden 
overgegaan. Het Forum roemt de verbeterde communicatie met inwoners. De PvdA en VVD 
vragen inzicht in de financiën. De wethouder geeft aan dit schriftelijk te beantwoorden en 
kondigt aan dat de evaluatie in het najaar van 2017 zal plaatsvinden.    

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.  
 
 
 


