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1. Opening
Omdat er nog geen Politiek Forum is ingesteld heeft het presidium ervoor gekozen de 
voorbereiding van de raad van 28 mei te doen in de vorm van een opiniërende raad. I.v.m. de 
afwezigheid van de burgemeester zit de nestor van de raad, mevrouw Joyce van Reijn, de 
vergadering voor.
Zij herdenkt bij het begin van de vergadering Jep Karres, die veel voor de gemeente heeft 
betekend en  actief was als lid van de WMO-raad. De heer Karres is op 6 mei jl. overleden. De 
vergadering neemt een minuut stilte in acht voor zijn nagedachtenis.
Afwezig: Martine Breedveld (VVD) en Mirjam van der Stelt (CDA).

2. Vaststellen agenda
Punt 7 e) Zienswijze concept-begroting Omgevingsdienst West-Holland verschuift naar de 
volgende vergadercyclus omdat de stukken pas vandaag zijn binnen gekomen.

3. Mededelingen
Geen.

4. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2018
Het Forum is van mening dat de GIG een helder inzicht geeft in de grondexploitatie en 
adviseert de raad op 28 mei de GIG 2018 incl. de bijbehorende grondexploitaties en 
financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke 
projecten.

5. Verordening op de beplantingen
Een inspreker namens de Bomenbond en het Groenoverleg doet een viertal aanbevelingen 
voor aanpassingen in de Verordening. U kunt haar bijdragen hier lezen: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/14-
mei/20:00/Verordening-op-de-beplantingen. Een tweede inspreker suggereert om het 
kappen van bomen voor dunning  vergunningplichtig te maken en om bij uitbouw een boom 
die schaduw geeft te laten staan.  Een schriftelijke inspraakreactie van de Bomenbond is in 
het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt opgenomen 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2018/14-
mei/20:00/Verordening-op-de-beplantingen.
Alle partijen volgen de suggesties van de insprekers om dunning vergunningplichtig te stellen 
en komen (met ambtelijke ondersteuning) met een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) in 
de raad. Er komt eveneens een amendement n.a.v. de zienswijze van de bomenstichting.
De raad neemt op 28 mei een besluit. Het college zegt toe uit te zoeken hoe kan worden 
vastgelegd of een schaduwgevende boom kan worden gekapt als er uitgebouwd wordt en 
komt daar over twee jaar als de Verordening wordt geëvalueerd op terug.
Het college zegt toe de bomenbalans jaarlijks op te nemen bij het jaajverslag. De lijst 
waardevolle bomen zegt het college toe voor eind 2018.
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6. Zienswijzen concept begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen*:
Partijen die aanvullingen wensen op de zienswijze zullen die tijdig voor de raad bij 
amendement indienen.
a) Servicepunt71
b) VRHM
c) RDOG

Het presidium zal het onderwerp Veilig Thuis agenderen voor nadere bespreking.
d) Holland Rijnland

7. Voordracht burgerraadsleden
De voorzitter wijst erop dat nog niet alle gegevens voor de voorgedragen burgerleden 
compleet zijn aangeleverd bij de griffie en verzoekt dat deze week te doen.  Vanwege de te 
verwachten lange vergadering op  28 mei besluit de opiniërende raad om de benoeming en 
beëdiging van de burgerleden aan het begin van de agenda te plaatsen.

8. Voordracht plaatsvervangend voorzitters 
- eerste plv. voorzitter raad en tevens voorzitter presidium: Jeannette Hofman
- tweede plv. voorzitter: Hugo Langenberg
- voorzitter Forum: Hugo Langenberg
- plaatsvervanger in noodgevallen: Jeannette Hofman
De voorzitter roept de aanwezigen op zich alsnog aan te melden als Forum-voorzitter, omdat 
1 voorzitter wel erg kwetsbaar is. 

9. Voordracht raadsleden voor de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen
Voor alle vacatures zijn voldoende kandidaten aangemeld, met uitzondering van 1: plv. AB-lid 
Omgevingsdienst West Holland. Aanmelden kan nog deze week. Voor het AB Holland Rijnland 
zijn vier kandidaten. Op 28 mei zal de raad stemmen wie AB-lid wordt en wie plv. AB-lid. 

10. Verordening werkgeverscommissie
Het Forum adviseert de raad op 28 mei in te stemmen met de geactualiseerde Verordening 
werkgeverscommissie.

11. Benoeming drie leden werkgeverscommissie griffie
Er zijn vijf kandidaten die zich met een schriftelijke motivatie hebben aangemeld. Deze 
motivaties zijn vertrouwelijk bij het agendapunt geplaatst bij de raad van 28 mei. Nadat het 
Forum heeft afgesproken dat alle fracties vertegenwoordigd zullen zijn bij de werving van een 
nieuwe griffier trekt de heer Langenberg zijn kandidatuur in.

12. Rondvraag

Geen.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur.
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