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1. Opening 

De voorzitter, Ed Grootaarts, opent de vergadering om 20.00 uur. Wethouder Beekhuizen is 
afwezig vanwege ziekte.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 
3. Mededelingen 

Geen. 
 

4. Kredietaanvraag verhuiscarrousel Sterrentuin.  
Het verzoek aan de raad is om 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 van 2018-2021.  
 
Het Forum acht het voorstel nog niet rijp voor behandeling in de raad omdat de financiële 
onderbouwing nog te veel onzekerheden bevat, bijvoorbeeld op het gebied van de 
verwachte kosten voor de verhuizing en ICT en de verwachte opbrengsten van de verkoop 
van af te stoten vastgoed (o.a. de Buit en Karolusgulden). Gezien het tegenvallende 
maatschappelijke rendement van de huidige indeling van de Sterrentuin wil het Forum de 
beslissing heel zorgvuldig afwegen en vraagt het college daarom om aanvullende ramingen. 
Wethouder McDaniel zegt toe om ramingen te verstrekken voor de verhuizing, ICT en het af 
te stoten vastgoed, met de kanttekening dat er veel onzekerheden in zullen zitten, 
bijvoorbeeld over het aandeel in ICT dat uit de vervangingsbudgetten van de organisaties kan 
komen en de te verwachten opbrengsten van het vastgoed (verkoopprijs maar ook tijdspad 
omdat nog niet duidelijk is wanneer de panden leeg zijn). 
 

 Het CDA overweegt een motie in te dienen om de vrijgekomen ruimte op de locatie van de   
              Buit te bestemmen voor sociale woningbouw en vraagt of er niet toch een ondernemer  
              gezocht kan worden die wil samenwerken met de bibliotheek. D66 stelt voor om een GIG te  
              maken om de kosten en variabelen voor de lange termijn in beeld te brengen en vraagt om  
              een verkeerskundig advies voor de kruising met de Laan van Berendrecht. GroenLinks  
              betreurt de bezuinigingen op de bibliotheek en het verdwijnen van het kinderwinkeltje. De  
              VVD vraagt of de sociale organisaties niet in de gemeentewerf en brandweerkazerne  
              gehuisvest kunnen worden zodat de kostbare verbouwing van de Sterrentuin niet nodig is. De  
              wethouder zegt toe het aantal vierkante meters van de werf te verstrekken. PvdA en CDA  
              benadrukken dat zij de maatschappelijke meerwaarde van het plan zien en dat doorgaan op  
              de huidige voet geen optie is. De LPL benadrukt dat deze verhuizing de laatste moet zijn en  
              geeft aan in het vervolg van het proces niet geconfronteerd te willen worden met extra  
              kredietaanvragen. Daarom vraagt ook de LPL naar een nog uitgebreidere financiële  
              onderbouwing waar bijvoorbeeld ook de kosten voor het systeem van klimaatbeheersing  
              voor het museum in staan. Daarnaast vraagt de LPL hoe de gemeente invloed houdt op het  
              beheer van de Sterrentuin als het beheer bij een stichting wordt neergelegd.  
 

De fracties kunnen aanvullende thema’s waarover zij nog meer informatie willen hebben 
doorgeven aan de griffie. Het College zorgt dan voor een integrale toelichting waarin de 
vragen en opmerkingen behandeld zullen worden. Het onderwerp wordt opnieuw 
geagendeerd voor het Politiek Forum van 25 september 2017. 
 
 
 
 



5. Leidse Ring Noord 
De PvdA vraagt aandacht voor de gevolgen van de toegenomen verkeersdrukte voor de 
wijken Leyhof en Buitenhof. De VVD vraagt of de werkzaamheden aan de duiker naar voren 
gehaald kunnen worden. GroenLinks heeft veel vragen, o.a. over wat de toegenomen 
verkeersstromen veroorzaakt en wat de gemeente er aan kan doen om het verkeer te 
beperken. De wethouder geeft aan dat de vragen bij het plan van aanpak beantwoord zullen 
worden, dat einde van het jaar gereed is. D66 maakt zich zorgen over de financiën van het 
project. Wethouder Wassenaar garandeert dat het afgesproken budget van 3,5 miljoen euro 
niet overschreden zal worden. 
 

6. Alecto, aanvraag garantstelling blaashal 
Het Het Forum heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de aanvraag 
garantstelling blaashal. D66 vraagt de wethouder naar aanleiding van dit agendapunt naar de 
kwartaalrapportages over het sportbeleid. De wethouder zegt toe te kijken of er 
ontwikkelingen zijn in het kader van de uitvoering van de sportnota en hier op korte termijn 
op terug te komen. 

 
7. Rondvraag 

D66 vraagt n.a.v. de technische vragen over afval inzamelen of het college kan garanderen 
dat er geen gegevens worden geregistreerd bij het gebruik van de minicontainers. Ook bij het 
gebruik van wijkcontainers vraagt D66 om anonieme pasjes uit te geven. Het college geeft 
aan dat er bij de nieuw aan te schaffen containers inderdaad geen gegevens geregistreerd 
worden en is in gesprek met de leverancier over het niet laten opslaan van gegevens bij 
gebruik van de huidige containers. Wethouder McDaniel garandeert de wensen van D66 en 
zegt toe voor eind oktober terug te komen op de gesprekken met de leverancier.  
 
De LPL vraagt of de politie al heeft gekeken naar de verkeerssituatie bij de Santhorst.   

              Wethouder Wassenaar geeft aan dat dit op korte termijn gebeurt. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 uur. 
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