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1. Opening 

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

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 
3. Mededelingen 

Geen. 
 

4. Aanwijzen bestaande trouwlocaties 
Het Forum kan zich vinden in het voorliggende voorstel en uit de wens om in de toekomst 
creatief en flexibel om te gaan met het aanwijzen van (eenmalige) trouwlocaties. Ter 
besluitvorming in de raad van 26 juni 2017.  
 

5. R-Net Uitvoeringsbesluit 
Het Forum is positief over de snelheid waarmee het R-Net plan wordt uitgevoerd. D66 roept 
het college op om te blijven pleiten voor het doortrekken van de lijn tot Schiphol en het 
inrichten van een transferium bij Ikea. GrL en de LPL vragen naar aandacht voor onderhoud 
van de fietspaden op de plekken die niet verlegd worden voor de nieuwe bushaltes. De VVD 
roept het college op tijdig met bewoners en betrokkenen in gesprek te gaan voor de nieuwe 
OV-concessie (2020) en bij Leiden aan te dringen op een locatie voor het busstation die een 
korte reistijd naar Leiderdorp bespoedigt. De raad neemt op 26 juni 2017 een besluit.  
 

6. Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 
De raad wordt gevraagd de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 vast te stellen. D66 mist 
een evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid en heeft behoefte aan smart geformuleerde 
doelen om grip te krijgen op het sociaal domein. Ook GrL zou graag zien dat de doelen smart 
gemaakt worden en stelt voor een raadswerkgroep Sociaal Domein in te stellen. De VVD ziet 
niets in een werkgroep en vindt dat de raad juist goed geïnformeerd wordt. Het CDA is onder 
de indruk van het proces van totstandkoming van de Sociale Agenda waarbij veel partijen 
betrokken zijn. De fractie uit de wens om ook bij echtscheidingen in te zetten op preventie 
en overweegt een amendement in te dienen op het doel ‘minder kinderen maken gebruik 
van specialistische ondersteuning’ onder 4.5. De PvdA benadrukt het belang van voldoende 
woonvoorzieningen en het onderscheid tussen mensen met psychiatrische problemen en 
mensen met andersoortige problematiek. De LPL kan zich goed vinden in het verleggen van 
het accent naar preventie. Wethouder Beekhuizen geeft aan dat het voorliggende stuk een 
agenda is en dus een startpunt van een lokale aanpak. De uitvoering moet nog verder 
vormkrijgen maar het college zet in op maatwerk. De wethouder stelt voor om samen met de 
raad te kijken naar hoe een adviesraad eruit zou moeten zien. Dit brief hierover wordt 
geagendeerd via het presidium. Ter besluitvorming in de raad van 26 juni 2017. 
 

7. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 
Het Forum noemt het beleidsplan een goed voorbereid stuk en prijst de succesvolle 
samenwerking met Leiden. D66 wijst op de aandachtspunten uit het advies van de WMO-
adviesraad. Het CDA vraagt naar de besteding van de Klijnsmagelden. Wethouder McDaniel 
meldt dat er op dit moment geen wachtlijsten zijn voor schuldhulpverlening en zegt toe de 
criteria van de Klijnsmagelden aan de raad toe te sturen. De VVD raadt de wethouder aan om 
te kijken naar de werkwijze van Den Haag en Delft, waar de cliënten zelf hun dossiers 
moeten samenstellen en (verplicht) cursussen moeten doen over omgaan met geld en 
budgetteren. Op  26 juni 2017 neemt de raad een besluit.  
 
 

 
 



 
 

8. Re-integratieverordening Participatiewet 2017  
De raad wordt gevraagd de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 vast te stellen. 
Het Forum is blij met het voorstel. GrL waarschuwt voor vervlakking wanneer beleid 
geharmoniseerd wordt. Wethouder McDaniel geeft aan dat hier geen sprake van mag zijn. In 
het najaar wordt er over de participatie gerapporteerd. Ter besluitvorming in de raad van 26 
juni 2017.  
 

9. Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 
Het Forum vraagt zich af wat er nu besloten wordt met het vaststellen van deze agenda. Ook 
zitten er soms tegenstrijdigheden in. De VVD is zeer sceptisch over het vaststellen van deze 
agenda omdat de consequenties volgens hen niet goed te overzien zijn. Wethouder 
Wassenaar geeft aan dat het louter een agenda betreft en dat het vaststellen ervan nog geen 
juridische consequenties heeft. De deelnemende gemeenten hebben met elkaar afgesproken 
deze onderwerpen de komende jaren te behandelen. Deze omgevingsvisie kan als input 
dienen voor de lokale omgevingsvisie die in het kader van de omgevingswet gemaakt moet 
worden. De raad besluit op 26 juni 2017.  
 

10. Rondvraag 
  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
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