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Kort verslag POLITIEK FORUM 18 april 2017 
 

 
 

1. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Beëdiging burgerraadslid voor de VVD  
De voorzitter, de heer Langenberg, beëdigt de heer Tom Mentink als burgerraadslid voor de 
VVD. 
 

3. Bibliotheekvisie Leiderdorp 
Het verzoek aan de raad is de bibliotheekvisie Leiderdorp met bijbehorende vijf kernfuncties 
vast te stellen en de voorgenomen bezuiniging van €200.000,- per 2019 te realiseren door 
€97.000,- te bezuinigen op bibliotheekwerkzaamheden, €55.000,- te realiseren door 
verlaging van de huisvestingsubsidie en de dekking voor de overige €48.000,- te zoeken 
binnen de carrousel Sterrentuin.  
Alle partijen zijn blij dat er een visie ligt. Voor VVD, CDA, LPL en PvdA  is dit een helder 
verhaal, waarbij de partijen wel aandacht vragen voor het rond maken van het laatste stuk 
van het kostenplaatje. GrL geeft aan dat de muzikale en culturele kant van de bibliotheek in 
de visie onderbelicht blijft. D66 vindt de visie erg abstract, mist een praktische invulling en 
meetbare beleidsdoelen voor de toekomst en zou pas over financiën willen beslissen als er 
meer zekerheden zijn. Met uitzondering van D66 verwijzen de partijen het voorstel voor 
besluitvorming naar de raad van 1 mei. 
 

4. Sportfondsen Leiderdorp inzet resultaat 
De vraag aan de raad is om de positieve exploitatieresultaten van Sportfondsen Leiderdorp 
over 2015 en 2016 (schatting €150.000,-, jaarcijfers 2017 nog niet definitief) niet terug te 
laten vallen naar de algemene middelen, maar in te zetten voor verduurzaming van sporthal 
De Bloemerd.  
Alle partijen complimenteren Sportfondsen met de positieve exploitatie en zijn voor 
verduurzaming van de Bloemerdhal. Vraag is wat de terugverdientijd is. D66 is van mening 
dat zaken gefinancierd moeten worden uit gelden die daarvoor begroot zijn, in dit geval de 
duurzaamheidslening. Het geld dat nu overblijft zou dan voor andere sporten beschikbaar 
zijn. Daarnaast vraagt D66 zich af of dit positieve resultaat is bereikt door de huurprijzen en 
entreegelden te hoog te maken. Het college schrijft het positieve resultaat toe aan goede 
beleid. De terugverdientijd van de verduurzaming is nog moeilijk aan te geven, omdat de 
kosten nog niet bekend zijn. Het college heeft bewust voor deze financieringsvorm gekozen, 
bovenop de duurzaamheidslening. Als de kosten terugverdiend zijn kan het geld aan andere 
sporten worden besteed. De raad neemt op 1 mei een besluit. 

 
5. Werk en Inkomen Integraal voorstel re-integratie 

In dit voorstel is de vraag aan de raad om ten behoeve van de uitbreiding van de re-
integratiemogelijkheden voor de reguliere doelgroep de gemeentelijke bijdrage voor de 
periode 2018-2020 jaarlijks met €47.630,- te verhogen. Ook wordt voorgesteld een 
incidentele gemeentelijke bijdrage van €130.000,- voor het continueren van project JA 
beschikbaar te stellen alsmede een incidentele bijdrage van €30.630,-per jaar in de periode 
2018-2020 voor de integratie en participatie van statushouders via Project JAS. Alle partijen 
staan positief tegenover dit voorstel, maar roepen het college op de ambities bij te stellen 
tot boven het landelijk gemiddelde. De raad neemt op 1 mei een besluit. 

 
Toezeggingen: 
- het college laat weten of de uitstroomcijfers unieke personen betreffen 
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- het college informeert naar experimenten bij gemeenten rond de bijstand en laat dit de 
raad weten 

 
 

6. ODWH 10e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland 
De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de 10e wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West Holland. Het betreft een aantal weeffouten die na het 
uittreden van Alphen aan den Rijn zijn ontstaan en die verder voor de besluitvorming tot nu 
toe geen gevolgen hadden.  Het Forum stemt in met het voorstel. De raad besluit op 1 mei. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
 
 
 


