
 Kort verslag POLITIEK FORUM 2 juli 2018 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De fractienotitie van de ChristenUnie-SGP over de aanbesteding van de welzijnsorganisatie 
wordt als agendapunt 4a behandeld.  

 
3. Mededelingen 

 
4. Beëdiging burgerraadsleden voor GrL en D66 

De voorzitter beëdigt de heren Bah en Smit tot burgerraadsleden voor GrL en de heer 
Grootaarts tot burgerraadslid voor D66.  
 

4a. Fractienotitie ChristenUnie-SGP één welzijnsorganisatie Leiderdorp  
De voorzitter van het bestuur van SCw spreekt in en vraagt aandacht voor de financiële 
situatie van SCw in geval van opheffing. De besuursvoorzitter van Pluspunt wijst op het 
belang van bestaande expertise, netwerken en vertrouwensrelaties in de driehoek tussen 
inwoners, vrijwilligers en betaalde medewerkers van Pluspunt. De ChristenUnie-SGP licht de 
fractienotitie toe en roept op tot het stopzetten van de aanbesteding. De overige fracties 
wijzen op de timing van de notitie omdat de aanbesteding al bijna afgerond is.  Een deel van 
de fracties herkent zich deels in de zorgen van de ChristenUnie-SGP maar vindt het ook 
belangrijk dat de beoogde omwenteling in het welzijn teweeg gebracht wordt. Fracties van 
CDA, D66 en ChristenUnie-SGP vragen nadrukkelijk om aandacht voor de vrijwilligers en een 
zorgvuldige overgangsperiode. Alle fracties betreuren de ontrust die is ontstaan rondom de 
beslissing van Pluspunt om zichzelf op te heffen. Omdat de aanbesteding nog loopt, kan het 
college hier nog niet uitgebreid op in gaan. Na de gunning gaat het college z.s.m. met 
betrokken partijen in gesprek.  
 

5. Zienswijze concept begroting 2019 Omgevingsdienst West-Holland  
In verband met de deadline van 9 juli voor het aanleveren van de zienswijze, wordt deze 
alleen in het Politiek Forum besproken en niet in de raad. Het forum kan zich vinden in de 
voorgestelde zienswijze.  
 

6. Voortgangsrapportage uitvoering Duurzaamheidsagenda 
Geagendeerd op verzoek van GroenLinks met als doel het bespreken van de ontwikkelingen 
en de vraag of de gestelde kaders nog voldoen. Diverse fracties spreken de wens uit om in 
het politiek forum van 10 september een uitgebreidere voortgangsrapportage te bespreken 
die de stand van zaken van de in de duurzaamheidsagenda genoemde actiepunten 
weergeeft. De wethouder geeft aan dat het o.a. als gevolg van ambtelijke capaciteit niet 
mogelijk is om op deze termijn de gevraagde rapportage op te stellen. Eventuele wensen 
m.b.t. de voortgangsrapportage kunnen worden doorgegeven aan de griffie.  
 

7. Jaarrekening en resultaatbestemming 2017 
Het verzoek aan de raad is het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast te stellen met 
inbegrip van de bijbehorende resultaatbestemming. Wethouder Gardeniers geeft aan dat de 
afwikkeling van de controle op de jaarrekening door de accountant niet op tijd voor de raad 
kan plaatsvinden. De accountant zal dit toelichten in de raad van 9 juli. GroenLinks kondigt 
een amendement aan met een voorstel voor de bestemming van een deel van het positieve 
resultaat. Ook de VVD kondigt een amendement aan. Diverse fracties vragen aandacht voor 
de communicatie over mantelzorg, minimabeleid en het kindpakket.  



Toezegging: het college zorgt voor een toelichting over het overschot onderhoud  openbare 
ruimte. Deze volgt z.s.m. maar in ieder geval voor de raad van 17 september 2018.  
 

8. 1e Bestuursrapportage 2018 
De vraag aan de raad is kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2018, in te stemmen 
met de verschuivingen binnen het subsidieplafond 2018 en genoemde kredieten beschikbaar 
te stellen. GroenLinks kondigt een voorstel aan voor twee extra kredieten voor 
energietransitie. D66 vraagt de wethouder naar de extra kosten voor bloembollen. 
Toezegging: het college levert een onderbouwing van de extra kosten voor bloembollen aan 
voor de raad van 9 juli. 
 

9. Financiële Kadernota 2019-2022 
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2019-2022 vast te stellen en het college de 
opdracht te geven deze te verwerken in de begroting 2019-2022. Insprekers namens 
stichting Kunst in de Heemtuin, Balletstudio Giselle, Makers van Cultuur en Fields of Wonder 
vragen aandacht voor het belang van kunst en cultuur voor de inwoners van Leiderdorp. De 
formatieuitbreiding en afvalstoffenheffing worden door enkele fracties uitgelicht. D66 en 
PvdA vragen zich af waarom de meicirculaire niet is verwerkt in de kadernota. 
 

10. Voordracht voorzitter rekenkamercommissie  
Hans van Egdom wordt door de rekenkamercommissie voorgedragen als nieuwe voorzitter 
vanwege het eindigen van het lidmaatschap (en voorzitterschap) van de huidige voorzitter. 
Het Politiek Forum heeft geen bedenkingen tegen deze voordracht.   
 

11. Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 4 juli 2018 
De AB-leden geven aan dat de bespreking van de jaarrekening van de agenda is gehaald 
i.v.m. het ontbreken van de accountantsverklaring. Ze verzoeken om input aan te leveren via 
de griffie.  
 

12. Rondvraag 
  

13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.58 uur.  

 
 
 


