
Kort verslag POLITIEK FORUM 12 november 2018

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

2. Vaststellen agenda
Agendapunt 10 wordt na punt 4 behandeld i.v.m. een inspreker. 

3. Mededelingen
Wethouder Beekhuizen beantwoordt een nog openstaande vraag van D66 uit het Politiek 
Forum van 8 oktober over werkende armen. Er zijn duizend minima-inkomens in Leiderdorp 
en daarvan hebben tweehonderd mensen een baan. 

4. Beëdiging burgerraadslid voor D66
Mevrouw Barendse-Wijminga wordt beëdigd tot burgerraadslid voor D66. 

5. Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg Leiderdorp 
Het Politiek Forum bedankt de rekenkamer voor het overzichtelijke rapport. 
Wethouder Beekhuizen geeft aan dat er een nieuwsbrief is ingesteld om huisartsen op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Leiderdorp mee gaat doen aan 
een pilot om de huisartsen beter te laten aansluiten bij de jeugdzorg.
De wethouder geeft aan open te staan voor suggesties uit de raad over hoe de raad 
geïnformeerd wil worden over ontwikkelingen in het sociaal domein/jeugd, bijvoorbeeld in 
de vorm van een woordvoerdersoverleg. De ChristenUnie-SGP kondigt een motie aan over de 
informatievoorziening Jeugdhulp.
Toezeggingen:
- Het college komt schriftelijk terug op vragen van de LPL over hoeveel jongeren in de 
jeugdhulp zitten en hoe lang de wachtlijsten zijn. 
- Het college zal de raad informeren over de voortgang van de pilot met de huisartsen.

6. Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio
Het forum spreekt zich positief uit over voorliggend koersdocument.
Toezegging: 
- Op verzoek van de VVD maakt het college de input van Leiderdorp bij de totstandkoming 
van het koersdocument inzichtelijk. 

7. 2e Bestuursrapportage 2018
Het forum acht de 2e bestuursrapportage klaar voor behandeling in de raad van 19 november. 
Toezeggingen:
- Het college komt z.s.m.  schriftelijk terug op de stand van zaken m.b.t. het Vlikoterrein
- Het college komt schriftelijk terug op vragen van D66 over de onderbouwing van extra 
kosten voor de dienstverlening in 2018, n.a.v. antwoorden op technische vragen gesteld door 
de ChristenUnie-SGP.

8. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leiderdorp 2018
Diverse fracties hebben veel vragen bij de APV, o.a. over communicatie, handhaving, uitdelen 
van flyers op openbare plekken en het aanlijnverbod van honden in het broedseizoen. Het 
forum acht de APV nog niet klaar voor behandeling in de raad van 19 november 2018. 

9. Jaarlijkse Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid



Het forum spreekt complimenten uit voor de evaluatie. Het CDA roept het college op om 
samen met Incluzio de inzet van Dwars aangaande overlastgevende jongeren te continueren. 
De PvdA vraagt aandacht voor preventie. 

10. Bijdrage regionale IJshal
De voorzitter van de Vereniging IJssport Leiderdorp spreekt in om aandacht te vragen voor de 
333 meter ijsbaan in Leiden. Het Politiek Forum betreurt het besluit van de gemeente Leiden 
om de 250 meter baan te realiseren in plaats van de 333 meter baan en roept het college op 
in de regio te blijven pleiten voor de 333 meterbaan. 
Toezegging: 
- Wethouder Joosten informeert bij het college in Leiden of het besluit om af te zien van de 
333 meterbaan daadwerkelijk onherroepelijk is. 

11. Toetreden gemeenschappelijke regeling BSGR
Het forum spreekt zich positief uit over voorliggend raadsvoorstel. 

12. Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019
De ChristenUnie-SGP kondigt een amendement aan om de hardheidsclausule terug te 
brengen in de verordening. De wethouder geeft aan dat de clausule geschrapt is vanwege het 
feit dat de wet juist uit gaat van maatwerk. 

13. SP71 Begrotingswijziging 3 Servicepunt71
Wordt behandeld in de raad van 19 november.

14. Aanbesteding accountant
Het forum heeft geen aanvullende opmerkingen.  Wordt behandeld in de raad van 19 
november.

15. Rondvraag

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.
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