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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen
Geen mededelingen

4. Bestemmingsplan Hoofdstraat Does 
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does’ gewijzigd vast te stellen en 
af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.

Er zijn twee insprekers (omwonenden):
Inspreker 1 deelt observaties ten aanzien van verkeersveiligheid in relatie tot inpassing van 
het bouwplan in de omgeving en de gebrekkige communicatie met buurtbewoners
Inspreker 2 belicht voornamelijk de door hem en andere buurtbewoners ervaren gebreken in 
participatie en communicatie met de buurt, is van mening dat onjuiste informatie aan de 
raad is verstrekt. 

Het Politiek Forum refereert aan het eerdere raadsbesluit van maart 2018 waarin het 
principe-akkoord werd gegeven voor deze ontwikkeling. Geconstateerd wordt dat de 
betrokkenheid vanuit de buurt zeer groot is. Naar aanleiding van de opmerkingen over 
participatie en communicatie wordt de wethouder verzocht om een overzicht met 
chronologisch verloop van de communicatie. De zorg voor verkeersveiligheid wordt serieus 
genomen, er is ook een relatie met de nieuwe mobiliteitsvisie die in aantocht is. D66 vraagt 
naar de urgentie om nu te besluiten, GroenLinks naar het percentage sociale woningbouw.

Wethouder Joosten licht namens het college toe hoe de communicatie is ingestoken en 
verlopen, licht toe dat dit project al zolang loop dat uitstel van behandeling niet wenselijk is. 

In tweede termijn vraagt het forum of het overzicht met de chronologische volgorde voor 
maandag 1 juli beschikbaar kan zijn. De wethouder zegt dat toe.

Ter afsluiting roept inspreker 2 nog eens op tot uitstel, naar zijn idee kan er dan op inhoud 
snel tot overeenstemming worden gekomen.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.

Toezegging college: voor de raad van 1 juli volgt een overzicht met chronologisch verloop van  
de communicatie.

5. Bestemmingsplan Hoofdstraat 213-219 
De vraag aan de raad is het bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213-219’ gewijzigd vast te stellen 
en af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan.
De bijdragen van de fracties komen overeen met die in het voorgaande agendapunt. 
Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.



6. Afgeven verklaring van geen bedenkingen - Nieuwe woning op perceel Boomgaardlaan 2
Vraag aan de raad is een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor 
het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op 
het perceel Boomgaardlaan 2, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve 
verklaring te beschouwen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.

7. Gebiedsvisie Baanderij Nota van Uitgangspunten
Het verzoek aan de raad is de Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie  Baanderij  dat als kader 
dient voor het opstellen van de Gebiedsvisie De Baanderij vast te stellen. Ter besluitvorming 
in de raad van 1 juli 2019.

Vanuit het Politiek Forum klinken verschillende geluiden over de Nota van Uitgangspunten. 
De VVD spreekt van een mooi en stevig participatieproces geweest, vraag convenant mbt 
bedrijventerreinen, inschatting hoe het gaat knellen m.b.t. woningbouw. PvdA spreekt van 
een ‘snoepwinkel voor ontwikkelaars’, veelzijdige bedrijvigheid, duurzaamheid en gezonde 
leefomgeving en roept op de kaders niet dicht te timmeren. GroenLinks vraagt naar de status 
van het voorliggende voorstel en wanneer het terugkomt, ziet kansen voor mooi woon- 
werkgebied. Vraagt naar milieu, verkeer, aantallen woningen. Christenunie-SGP en D66 
menen dat je niet tegen deze uitgangspunten kan zijn omdat alle mogelijke uitgangspunten 
in de stukken zijn terug te vinden; missen duidelijke keuzes in relatie tot inkrimpen 
detailhandel in de regio, perspectief voor de Baanderij, ontsluiting van verkeer, etc.
Het CDA is benieuwd welke rol het college voor zichzelf ziet en vraagt naar segmentering 
woningen i.r.t. doorstroming. De LPL ziet in het voorliggende stuk een mogelijkheid om 
verder te denken over het gebruik van de Baanderij voor de toekomst.

Wethouder Joosten antwoordt namens het college dat het niet de bedoeling is om nu al 
definitieve keuzes te maken, hierna kunnen scenario’s worden uitgewerkt met aspecten 
verkeer, wonen, bedrijventerrein, convenant retailvisie, overleg met Provincie en Regio 
Holland Rijnland. De gemeente heeft geen grondbezit maar is in gesprek met de eigenaren 
op de Baanderij. 

Het Politiek Forum vraagt om verdere planning van het proces.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.

Toezegging: wethouder Joosten zegt namens het college een procesplanning toe, deze zal 
voor de raad van 1 juli worden toegestuurd.

8. Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM
De vraag aan de raad is in te stemmen met de door het bestuur van de veiligheidsregio 
voorgestelde prioriteiten en extra aandacht te vragen voor A4, Kwetsbare objecten en 
verscherping van risico’s met een hoge impact. De vraag aan de raad is de zienswijze over te 
brengen aan het dagelijks bestuur van de VHRM.

Vanuit het Forum komt de suggestie voor het stelliger formuleren van de laatste alinea, en 
vraagt aandacht voor cumulatieve risico’s.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.

De burgemeester zegt namens het college toe dat de gevraagde aanpassingen worden 
verwerkt in een nieuwe concept-brief.



9. GEANNULEERD Jaarverslag en jaarrekening 2018 
In verband met vertraging jaarstukken.

10. 1e Bestuursrapportage
De vraag aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2019 inzake de 1ste 
bestuursrapportage vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 
3.244.366 en kredieten af te voeren resp. naar voren te halen voor een bedrag van € 
3.226.000.

Vanuit het Forum worden diverse vragen gesteld, onder meer over restafval/ 
afvalstoffenheffing, betonnen fietspaden. Er zijn twijfels bij de investering in de uitkijkpost 
Munnikenpolder.

Wethouder Binnendijk zegt namens het college een memo toe over de uitkijkpost 
Munnikenpolder.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor behandeling in de raad van maandag 1 juli.

11. Financiële Kadernota 2020-2023
De vraag aan de raad is de financiële kadernota 2020-2023 en daarmee de uitgangspunten 
voor de begroting 2020 en het meerjarenbeeld vast te stellen.

Het Forum bespreekt de gevolgen van de meicirculaire en vraagt zich af of verdere integratie 
van Meicirculaire en Kadernota mogelijk is. Er zijn vragen over het uitstel van investeringen 
in onderwijshuisvesting, over jeugdzorg en overige aspecten sociaal domein, de opgevoerde 
kosten voor samenwerking met huisartsen, waarom geen bezuinigingsmogelijkheden 
opgenomen in de kadernota?
 
Wethouder Binnendijk antwoordt namens het college:  hij licht de gevolgen van de 
meicirculaire toe, wil integratie van de meicirculaire in de kadernota intern bespreken. Hij 
licht toe dat dekking voor onderwijshuisvesting op structurele wijze geregeld moet worden in 
een totaalafweging rond financiën in maart/april 2020. Wethouder Beekhuizen licht 
jeugdbudget toe, zal nader informatie sturen over samenwerking met huisartsen.

Het Politiek Forum acht dit voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van maandag 1 juli.

12. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
Ter besluitvorming in de raad van 1 juli 2019. 
a) RDOG 
b) Omgevingsdienst West-Holland ODWH 

Er volgt een tekstuele wijziging in de zienswijze RDOG (instemmen i.p.v. vaststellen)
Met deze aanpassing acht het Politiek Forum deze voorstellen rijp voor behandeling in de 
raad van maandag 1 juli.

13. GEANNULEERD EN VERZET NAAR 2 SEPTEMBER 2019
Bespreking ingekomen brief 1: Jaarverslag 2018 WMO adviesraad Leiderdorp 



14. Bespreking ingekomen brief 39: brief van het college over Jeugdhulp Leidse Regio – 
conceptversie Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugdhulp.
Op verzoek van de LPL met als bespreekdoel: een belangrijk onderwerp dat de discussie 
verdient.

Het stuk ‘Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugdhulp’ zal in september terugkomen ter 
besluitvorming. 
Aspecten die door het Politiek Forum worden genoemd: realistische begroten, rol voor 
huisartsen, verbeterpunten uit het veld en aanbevelingen Rekenkamercommissie betrekken, 
aandacht voor wachtlijsten, helderheid rollen en taken, zorgen over administratieve lasten, 
kwaliteit van zorg en passend aanbod, vormgeven opdrachtgeverschap van vier gemeenten.

Wethouder Beekhuizen antwoordt namens het college dat we in september verder ingaan 
op de visie. Na de visie volgt een uitvoeringsagenda, waarin zaken gedetailleerder worden 
geregeld.

15. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

16. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 mei 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 2 september 2019

De griffier, De voorzitter,
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