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Kort verslag POLITIEK FORUM 19 juni 2017 

 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Ed Grootaarts, opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

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

3. Mededelingen 

 Toekomstvisie Leidse Regio 
Tot na het reces zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten. 
 

4. Jaarrekening en resultaatbestemming 2016  
Het verzoek aan de raad is om het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen, 
de reserve implementatiekosten omgevingswet  in te stellen en de resultaatsbestemming 
vast te stellen.  D66 en GrL laten zich kritisch uit over het jaarverslag. D66 plaatst vraagtekens 
bij de scherpte in de financiële cyclus, het ontbreken van een analyse van de behaalde 
resultaten in het sociale domein en onvoldoende SMART-doelen. Ook wil D66 tijdig worden 
geïnformeerd als beleid niet wordt uitgevoerd, zodat de raad zijn controlerende taak goed 
kan uitvoeren. GrL vraagt zich af wat het overschot op het WMO-budget betekent. Het CDA 
kondigt een motie aan wat betreft het overschot in de WMO-budgetten.  
Het college meldt de accountantsverklaring voor de raad van 26 juni te verwachten. 
D66 levert een tekstvoorstel aan voor de omschrijving van de coalitiebreuk. 
De raad neemt op 26 juni een besluit. 
 

5. 1e bestuursrapportage 2017 
De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp 
de lopende begroting uitvoert. De begrotingswijziging vloeit voort uit deze eerste 
bestuursrapportage van 2017. Door deze wijziging wordt het verwachte jaarrekeningsaldo 
voor 2017 bijgesteld. GrL vindt dat de bestuursrapportage nieuwe stijl de raad onvoldoende 
inzicht geeft en mist een lijst van afkortingen en een toelichting op het bestuurlijk jargon. Na 
een vraag van D66 zegt het college toe na te gaan of werkzaamheden die zijn uitgesteld, 
waardoor geld is overgebleven, correct in de bestuursrapportage zijn opgenomen. Het 
college komt voor de raad terug op een vraag van de PvdA over het verlenen van jeugdhulp. 
De raad neemt op 26 juni een besluit. 
 

6. Financiële Kadernota 2018-2021 
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2018-2021 vast te stellen en het college de 
opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2018-2021. Ook wordt de raad 
gevraagd de uitgangspunten voor de compensatie van het wegvallen van de opbrengst 
precario in 2022 vast te stellen. De coalitiepartijen kunnen zich vinden in de voorstellen van 
het college, al plaatst het CDA vraagtekens bij het stopzetten van de subsidie oud papier en 
vindt de PvdA dat er wel erg veel geld aan sierbeplanting wordt uitgegeven. De VVD is blij dat 
deze kadernota nu eens niet over bezuinigingen gaat of over lastenverzwaring voor de 
inwoners.  D66 kan iet instemmen met deze kadernota. Het groenbeheer kwalificeren zij als 
dramatisch. Het enorme bedrag aan sierbeplanting vinden zij onverantwoord. D66 wil 
inzetten op leesbevordering en geletterdheid, structureel bewegingsonderwijs en 
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erfgoedbeleid. Ook GrL maakt andere keuzes dan het college. Zij kiezen voor kunst in de 
Heemtuin, zijn o.a.  tegen de verzelfstandiging van de kinderboerderij en het stopzetten van 
de subsidie oud papier en vragen zich of welke financiële consequenties de vertraging van 

de Ringweg Noord heeft. GrL informeert hoe het staat met het samenvoegen van de 
twee grote welzijnsorganisaties en wil een structurele bijdrage leveren aan de 
Voedselbank. 
Het college legt uit dat het voorstel voor sierbeplanting in samenspraak met 
groenbelangenorganisaties en inwoners tot stand is gekomen. Het college gaat met 
de raad in gesprek over het organiseren van welzijn in Leiderdorp. Het college 
bespreekt deze week het erfgoedbeleid. De meicirculaire is ontvangen en komt z.s.m. 
richting raad. 
De raad besluit op 26 juni 2017. 
 

7. Doorlichting reserves en voorzieningen 2017 
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de doorlichting reserves en voorzieningen 2017 
en naar aanleiding van de doorlichting een aantal begrotingswijzigingen door te voeren. GrL 
dankt het college voor dit stuk waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie van GrL van 
november 2016. Het Forum is blij met het stuk. D66 maakt een voorbehoud t.a.v. drie 
punten: de reserve jaarafsluiting moet via de raad, het RIF moet zichtbaar blijven en bij de  
reserve organisatie ontbreekt een goede argumentatie. Het college komt terug op een 
technische cijfermatige vraag van de PvdA. In het raadsbesluit wordt beslispunt 3 
toegevoegd. Op 26 juni neemt de raad een besluit. 
 

8. Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen*: 
Het Forum stemt in met de zienswijzen op de concept begrotingen van: 
  
a) Servicepunt71 
b) Omgevingsdienst West Holland 
c) RDOG 

 
Het Forum spreekt af in de regiowerkgroep het rapport over SP71van AEF te bespreken.  
De raad neemt op 26 juni een besluit over de zienswijzen. 

 
9. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 21 juni 2017 

Het Forum stemt in met de in de annotatie gegeven adviezen. De AB-leden zullen deze 
standpunten meenemen naar de vergadering van Holland Rijnland van 21 juni. 
 

10. Rondvraag 
De heer Joosten roept de Forumleden op om moties en amendementen voor de raad van 26 
juni tijdig te delen, om de raadsvergadering goed te kunnen voorbereiden. 

    
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
 

 
 


