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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
De fractie van de LPL is afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

Geen 
 

4. Brittenstein Woningbouw 
Dhr. Segijn spreekt in namens de klankbordgroep. De klankbordgroep kan zich niet vinden in 
het plan vanwege o.a. de hoogte, massa, materialisering, verwachte toename van verkeer en 
het aantal woningen.   
Dhr. Van Duikeren van Rijnhart Wonen spreekt in en benadrukt het belang van snel 
aanbesteden vanwege de stijgende aanneemsommen en de grote behoefte aan sociale 
huurwoningen in Leiderdorp. 
Het Forum spreekt zich positief uit over het voorstel en stuurt het ter besluitvorming naar de 
raad van 27 maart met als aandachtspunten de verkeersafwikkeling, duurzaamheid en de 
nabijgelegen milieustraat.   
 

5. Duurzaamheidsagenda 2017-2025 
Het Forum kan instemmen met de voorliggende duurzaamheidsagenda. D66 vraagt om de 
aanpak tussentijds te evalueren en periodieke uitvoeringsplannen vast te stellen. De PvdA 
benadrukt de noodzaak om energie te besparen naast de noodzaak om energie duurzaam op 
te wekken. De wethouder geeft aan dat er in de regio gesproken wordt over duurzaamheid 
maar dat het uitwerken van een regionale aanpak meer tijd kost dan een lokale aanpak. Het 
budget voor duurzaamheid is beperkt omdat het vooral een 'aanjaagbudget' is om te 
stimuleren, faciliteren en bewustzijn te creëren. Binnen veel projecten zitten ook aparte 
budgetten voor duurzaamheid. Daarnaast is er de duurzaamheidslening, een ‘revolving fund’. 
De wethouder zegt toe medio 2018 een eerste evaluatie te houden waarbij aandacht wordt 
besteed aan het besparen van energie en worden korte termijndoelstellingen (tot 2025) in 
een volgend actieprogramma meegenomen. Na 4 jaar volgt een uitgebreide evaluatie. D66 
bereidt een motie voor over schaliegas en GroenLinks kondigt moties aan over het 
vertienvoudigen van het budget voor duurzaamheid en het op korte termijn organiseren van 
een informatieavond voor vve's. Voor de raad van 27 maart levert het college een tabel aan 
met de duurzaamheidsbudgetten in de projecten alsmede een prioritering. Ter 
besluitvorming in de raad van 27 maart 2017. 
 

6. Afvalscheiding scenario-onderzoek laagbouw 
In dit voorstel is de vraag aan de raad het rapport "resultaten onderzoek toekomstscenario's 
afvalscheiding Leiderdorp" vast te stellen en scenario 3b uit het rapport aan te wijzen als het 
voorkeursscenario. Het Forum kijkt uit naar het rapport over afvalinzameling bij de 
hoogbouw. Als dat klaar is kan een integraal voorstel voor afvalscheiding inclusief 
financieringsvoorstel worden voorgelegd. GroenLinks kondigt een amendement aan om het 
rapport niet te laten vaststellen door de raad maar voor kennisgeving aan te nemen. De 
wethouder zegt toe dit te wijzigingen in het conceptbesluit. In de raad komt de wethouder 
uitvoeriger terug op de financiën. Als het rapport over de hoogbouw gereed is (naar 
verwachting in mei) komt het college met een compleet voorstel voor afvalinzameling 
inclusief dekkingsvoorstel. De meerderheid van het Forum acht het voorstel klaar voor 
besluitvorming in de raad van 27 maart 2017. D66 stelt behandeling liever uit tot het voorstel 
voor hoogbouw ook voorligt.  
 
 



 
 

7. Transformatie HSL-A4 Informatiecentrum 
Het Forum spreekt zich positief uit over het voorstel en acht het klaar voor bespreking in de 
raad. Ter besluitvorming in de raad van 27 maart 2017. 

 
8. Kindcentrum De Voorhof aanvullend krediet renovatie en herindeling 

De vraag aan de raad om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie en 
herindeling van Kindcentrum De Voorhof. Het Forum kan zich vinden in het voorstel maar zet 
vraagtekens bij de dakconstructie. Om de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen niet uit 
te sluiten, roept het Forum het college op om nogmaals te kijken naar de dakconstructie. De 
wethouder geeft de planning door voor de raad.  De raad neemt op 27 maart 2017 een 
besluit.  
 

9. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)  Achthovenerweg 41ab,  
              Nieuwe jongveestal en silo’s 
 Het stuk gaat ter besluitvorming naar de raad van 27 maart 2017. 

 
10. Brief 2e Leiderdorpse monitor Sociaal Domein, op verzoek van D66 

Op verzoek van D66 is deze brief geagendeerd met als doel dat de fracties aangeven hoe zij 
in de toekomst door het college geïnformeerd willen worden over het Sociaal Domein. D66 
heeft behoefte aan het evalueren van het beleid dat de afgelopen twee jaar gevoerd is en 
het trekken van lessen hieruit voor de toekomst. De andere fracties delen deze behoefte niet 
in dezelfde mate. Op 6 april vindt  er een bijeenkomst plaats met wethouder Beekhuizen 
waarin ook gesproken wordt over het informeren van de raad in de toekomst en in welke 
vorm dit moet plaatsvinden. De wethouder geeft aan dat er in aanloop naar de nota Sociaal 
Domein gesprekken worden gevoerd met professionals, inwoners en jeugd en dat hierin ook 
het gevoerde beleid besproken wordt. De verslagen komen beschikbaar voor de raad. Op 6 
april wordt hier verder over gesproken.   
 

11. Rondvraag  
Geen 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  
 
  


