
Kort verslag POLITIEK FORUM 25 september 2017 
 

 
1. Opening 

Voorzitter Hugo Langenberg opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 
 

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

 
3. Mededelingen 

Geen.  
 

4. Beëdiging burgerraadslid LPL 
De voorzitter beëdigt de heer J.L.M. Bruggeman tot burgerraadslid voor LPL. 
 

5. Kredietaanvraag verhuiscarrousel Sterrentuin  
Het verzoek aan de raad is een investeringskrediet van €2.500.000,- beschikbaar te stellen 
voor het aanpassen en inrichten van de Sterrentuin alsmede een investeringskrediet van 
€550.000,- beschikbaar te stellen voor het aanpassen en inrichten van de voormalige 
kantoorruimte van gemeentewerken en bijbehorende kapitaallasten te verwerken in de 
begroting 2018-2021.  
 
Een inspreker namens het CJG, Sociaal Team Leiderdorp, BplusC en Pluspunt benadrukt de 
voordelen die  gezamenlijke huisvesting van de betrokken partijen voor de samenwerking 
heeft. Een inspreker namens Toverlei herkent zijn programma van eisen onvoldoende in het 
voorstel. 
 
D66 is voorstander van de gekozen oplossingsrichting maar ziet nog aandachtspunten op het 
gebied van de huurprijs en huursubsidie voor Toverlei en BplusC, de verbouwingskosten voor 
de Werf, de verkeerssituatie op de Laan van Berendrecht, mogelijkheden voor de 
bevordering van de geletterdheid en tot slot de onzekerheden die nog bij partijen leven. D66 
kondigt aan een amendement in te dienen om aan het raadsbesluit de volgende beslispunten 
toe te voegen: 
- het opnemen van een maximum bedrag voor ICT, verhuizing en inrichting  
- het inzetten van de opbrengst van de verkoop van de panden om de kapitaallasten van 

de Sterrentuin en Werf te verlagen  
- het opnemen van de gehele carrousel in de GIG-exploitatie.  
 
De VVD staat kritisch tegenover het plan en benadrukt dat nader onderzoek nodig is, 
bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en privacy, beheer en samenwerking. De PvdA 
is groot voorstander van voorliggend plan en benadrukt het grote maatschappelijke 
rendement dat kan worden behaald. Ook GroenLinks is voorstander van het plan maar wil 
het college wel meegeven om nog eens te kijken naar demogelijke synergie tussen BplusC en 
Danice en vraagt ook aandacht voor het beheer. GroenLinks bereidt een motie voor over de 
rol van de bibliotheek bij het aanpakken van laaggeletterdheid. LPL ziet ook mogelijkheden 
voor het maatschappelijk rendement maar spreekt zich uit tegen een externe beheerder met 
vergaande bevoegdheden. Ook geeft  LPL aan dat zij zeer kritisch zullen zijn tegenover het 
beschikbaar stellen van eventuele toekomstige extra kredieten. Het CDA steunt het voorstel 
en geeft aan dat ICT en privacy altijd aandachtspunten zijn, los van waar de partijen 
gehuisvest zijn.  

 
Toezeggingen: 
- Het college zoekt op waar in de kadernota het bedrag van 1,5 ton genoemd staat voor de 

inrichtingskosten 
- Het college checkt met de uithuizende organisaties of er nog losse eindjes zijn 
- Het college bekijkt de huurprijzen nader. 



- Het college onderzoekt of de plannen voor het aanpakken van laaggeletterdheid 
concreter gemaakt kunnen worden. 

 
6. Monumentennota Leiderdorp   

De vraag aan de raad is de Nota van beantwoording en de aangepaste Monumentennota 
Leiderdorp vast te stellen. Het Forum stelt vragen over de hoogte van het subsidiebudget. 
Het college geeft aan dat als de vraag groter is dan het budget, het college met een nieuw 
voorstel zal komen. Ook zal de wethouder zich inspannen om de uitspraak over het 
aanwijzen van het pand Van der Valk Boumanweg 236 als monument te bespoedigen.  
 
Toezeggingen: 
- Communiceren over het monumentenbeleid via de website 
- Het college kijkt na of boerderij Sterkenburg op de lijst staat 
- Het college zoekt uit of aanpassen van bestemmingsplannen om deze ‘erfgoedproof’ te 

maken nodig is of dat het beleid in de monumentennota voldoende waarborg biedt.  
 

7. Evaluatie Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2017 
De evaluatie betreft  de jaarlijkse uitwerking van activiteiten uit het veiligheidsbeleid.  

  
Het Forum is blij met de heldere rapportage. Diverse fracties uiten hun zorgen over het feit 
dat de cijfers van 2017 een slechter beeld geven dan die van 2016. De burgemeester licht toe 
dat 2016 een zeer positief jaar was en daardoor ook niet representatief. Na de verkiezingen 
start de burgemeester met een nieuw traject voor  integraal veiligheidsbeleid. Dan zijn ook 
de volledige cijfers van 2017 beschikbaar. 

 
8. Toekomstvisie Leidse Regio 

Het Forum ziet geen reden de zienswijze van 10 mei 2017 aan te passen. Een aantal fracties 
stelt voor om de varianten lichte samenwerking en fusie en eventueel regioraad verder uit te 
werken zodat de nieuwe raden na de verkiezingen de consequenties  in beeld hebben. Voor 
D66, PvdA, GrL en VVD is een fusie met minder dan 5 partijen bespreekbaar, voor het CDA en  
LPL niet. De klankbordgroepleden zullen de discussie uit het Forum terugkoppelen in de 
klankbordgroep/stuurgroepbijeenkomst van 26 september. 

 
9. Omgekeerd inzamelen uitvoeringsplan en ondergrondse containers locatiecriteria 

Op verzoek van GrL komen brieven van het college over deze onderwerpen kort aan de orde. 
 

Toezeggingen: 
- Het college deelt de verslagen van klankbordgroepen met de raad 
- Het college zal de bewoners actief betrekken bij de invoering (vanaf 2018) van het nieuwe 

beleid en zal de raad periodiek informeren over de voortgang. 
 

10. Rondvraag 
Geen.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.  


