
Kort verslag POLITIEK FORUM 2 september 2019

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met één wijziging: bespreking jaarverslag 2018 van de WMO 
Adviesraad wordt als eerste agendapunt na de mededelingen behandeld. 

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

      10.aBespreking ingekomen brieven Jaarverslag 2018 WMO Adviesraad Leiderdorp 
Het jaarverslag 2018 van de WMO Adviesraad wordt op verzoek van de LPL besproken. 
De voorzitter van het forum heet de voorzitter van de WMO Adviesraad welkom in het 
politiek forum.

Het forum uit haar tevredenheid over het jaarverslag 2018 van de WMO adviesraad. De 
fracties spreken hun waardering uit voor de Adviesraad en het werk dat verzet wordt. Een 
aantal fracties vraagt aandacht voor de uitbreiding van de werkzaamheden in de nabije 
toekomst en uit bedenkingen over de nieuwe werkzaamheden op het gebied van sport en 
cultuur m.b.t. de kerntaken van de Adviesraad: welzijn, inkomen en jeugd. Daarnaast vraagt 
het forum zich af of er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld. 

Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat wanneer er een link met het sociaal 
domein is op het gebied van sport en cultuur, de Adviesraad hierover hun advies kan geven. 
Dit alleen wanneer het bijdraagt aan het sociaal domein. Wethouder Beekhuizen geeft aan 
dat er nu geen extra middelen nodig zijn voor het werk van de Adviesraad. 

De voorzitter van de WMO-adviesraad gaat in op enkele vragen die vanuit het forum zijn 
gesteld. 

4. Sterrentuin tijdelijke bibliotheek tijdens verbouwing 
De voorzitter heet BplusC-directeur Willem van Moort welkom in het politiek forum. 

Het forum spreekt zich positief uit over het voorstel van het college de tijdelijke bibliotheek 
in 2020 in de Werf onder te brengen. Hiervoor worden onttrekkingen gedaan aan de reserve 
sociaal domein voor de verhuizing van het Leiderdorps Museum en de bibliotheek.

De PvdA spreekt de hoop uit dat het college in goed overleg met de Vereniging van Eigenaren 
komt tot overeenstemming over een aantal aspecten van de Sterrentuin, zonder dat dit drukt 
op de exploitatiekosten van de Sterrentuin. In reactie hierop geeft wethouder Binnendijk aan 
dat dit inderdaad de volle aandacht van het college heeft.

Een aantal fracties vraagt zich af hoe het met de opslag van een deel van de 
bibliotheekboeken zit en of er voor de verbouwing, verhuizing of opslag nog additioneel 
krediet aan de raad wordt gevraagd. Daarnaast vraagt een aantal fracties of het college 
rekening heeft gehouden met een andere bestemming van de Werf na de periode van 
huisvesting van de tijdelijke bibliotheek. 



Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat de Werf nu alleen wordt ingericht voor 
tijdelijke huisvesting van de bibliotheek en er momenteel geen rekening wordt gehouden 
met eventuele toekomstige huisvesting. 

De heer Van Moort geeft aan dat er een roulatie plaatsvindt met de boeken tussen de vijf 
bibliotheek locaties van BplusC in Leiden en Leiderdorp. De boeken die in Leiderdorp zullen 
worden aangeboden in de tijdelijke locatie zullen met name gericht zijn op de jeugd en 
ouderen. 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat het theater Toverlei twee locaties op het oog heeft 
tijdens de verbouwing: de Leo Kannerschool en Daltonschool De Leeuwerik. Het Filmhuis 
Leiderdorp zal verhuizen naar de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan.  

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019.

5. Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
Het forum is zeer kritisch over het visiedocument "Samen Sterk voor de Toekomst van de 
Jeugd(hulp)" waarin de uitgangspunten voor de Leidse Regio beschreven staan met 
betrekking tot jeugdhulp. 

De fracties geven aan de analyse die gemaakt wordt in de visie op het gebied van landelijke 
ontwikkelingen in de jeugdzorg te herkennen en spreken hun waardering hiervoor uit, maar 
missen concreetheid en een handelingsperspectief. Het forum is van mening dat de bredere 
maatschappelijke verandering in deze visie niet goed onderbouwd of uitgelegd wordt en 
vragen zich af hoe er op basis van dit document gestuurd kan worden op jeugdhulp. Het 
Leiderdorpse perspectief en een blik op hoe de regionale situatie zich verhoudt tot de 
landelijke ontwikkelingen wordt gemist.

Daarnaast benoemt een aantal fracties het missen van nieuwe inzichten en informatie ten 
opzichte van eerdere visiedocumenten. De fracties benoemen het feit dat in eerdere visies 
ook uitgebreid geschreven is over preventie, vroeg signalering, normalisering, ontschotting 
en partnerschap en dat er in de nu voorliggende visie geen extra duidelijkheid wordt 
verschaft over hoe de analyses hierop verder uitgewerkt kunnen worden in een plan van 
aanpak. 

Het forum stelt het college vragen over hoe de gemeente concreet de jeugdhulp zal gaan 
vormgeven, hoe de financiën geregeld zijn en of het financiële kader voor de begroting 
beschikbaar is, en hoe de continuïteit en kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd gezien het 
feit dat er veel verloop is onder het personeel in de jeugdzorg.

De fracties willen de verbeterpunten zien voor Leiderdorp op het gebied van zorglevering, 
hoe deze in de regio georganiseerd zal worden en kijken uit naar de nieuwe 
opdrachtformuleringen zodat concreetheid gegeven wordt en goede meetinstrumenten 
inzichtelijk worden. Fracties uiten hun zorgen over het feit dat ze in een later stadium geen 
bedenkingen of richtlijnen meer kan meegeven. 

Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat het stuk dat voorligt een visie is en dat er 
een denkrichting geschetst wordt over hoe de inrichting van de jeugdhulp eruit komt te zien. 
In de opdrachtformuleringen wordt verder geconcretiseerd. De wethouder geeft aan dat de 
uitbreiding van de jeugdzorg zeker niet moet leiden tot uitbreiding van de administratieve 
lasten en het college zal zo veel mogelijk aansluiten bij wat er al bestaat in Holland Rijnland 
en gezamenlijk inkopen waar het kan. 



Na een korte schorsing van tien minuten deelt wethouder Beekhuizen mede dat in het forum 
en de raad van december 2019 een voorstel over jeugdhulp en opdrachtformuleringen wordt 
geagendeerd waar de raad over kan besluiten. Daarna zal de raad ook nog een notitie over 
de doorontwikkeling en versnippering van het zorglandschap ontvangen. 

Het forum geeft aan dat bij een goede visie de juiste uitgangspunten vastgesteld moeten 
worden en concreet moet worden wat we met elkaar willen bereiken, een helder kader. Dat 
mist nu en fracties achten het niet mogelijk dit voor de raad van 9 september gerealiseerd te 
zien. 

De griffie wordt verzocht de andere gemeenten in de Leidse Regio een signaal te geven over 
hoe het visiedocument in het forum in Leiderdorp is behandeld in het forum van vandaag (2 
september). 

Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat de beslispunten zoals in het voorliggende 
raadsvoorstel in alle vier de raden (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) voorligt 
en niet makkelijk veranderd kunnen worden. De concretisering waar het forum nu om vraagt 
zal eind dit jaar aan de raad worden voorgelegd in een voorstel. 

Het forum acht het onderwerp niet rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019 
en verzoekt het college met een nieuw voorstel te komen. 

6. Investering in LED-sportveldverlichting De Bloemerd
Het forum uit zich positief over het voorstel van het college een krediet van € 100.000 
beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van LED sportveldverlichting bij RCL en bij 
Manege Liethorp.

Een aantal fracties stelt aanvullende technische vragen over de met het voorstel behaalde 
CO2 reductie, de uitgevoerde nulmeting, de kosten van investering in ledverlichting en 
eventuele subsidies voor vervanging door ledverlichting. Wethouder Joosten zal voor de raad 
van 9 september schriftelijk terugkomen op de gestelde technische vragen. 

D66 geeft aan het voorstel niet rijp voor behandeling te achten en ziet graag een eerlijker 
(ten aanzien van de andere verenigingen) en duurzamer (meer duurzaamheidsvoorstellen) 
voorstel van het college. Het college zou moeten kijken en zou moeten inspringen daar waar 
investeringen niet rendabel zijn of een (te) lange terugverdientijd hebben. De CU-SGP ziet net 
als D66 graag een overkoepelend voorstel van het college waarin wordt opgenomen welke 
verenigingen kunnen verduurzamen. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat het college in het verleden bij alle 
verenigingen heeft geïnventariseerd waar vervanging en verduurzaming noodzakelijk is. De 
wethouder geeft aan dat gemeente bij alle sportverenigingen verantwoordelijk is voor de 
verlichting en vervanging moet doen wanneer noodzakelijk. 
D66 en CU-SGP vragen het college of de investeringen van de gemeente in de verenigingen 
op enige manier terugkomen en zich terugbetalen, dan wel aan de gemeente dan wel ten 
goede van extra verduurzaming. Wethouder Joosten geeft aan dat de verenigingen de 
besparingen goed kunnen gebruiken. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019.

7. Nota grondbeleid 2019-2023
Het forum stelt het college additionele technische vragen over de Nota Grondbeleid 2019-
2023. Het college, wethouder Binnendijk, zegt het forum toe schriftelijk terug te komen op 



de vragen gesteld over de missende evaluatie van de Nota Grondbeleid 2014-2017 en de 
gehanteerde grondprijzen voor de sociale woningbouw. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat het document wordt aangepast op een aantal kleine 
details en een nieuwe versie uiterlijk donderdag 5 september beschikbaar wordt gesteld. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019.

8. Nota kostenverhaal
Het forum stelt aan de hand van het voorstel aan de raad de Nota Kostenverhaal vast te 
stellen, een aantal aanvullende technische vragen. Het college, wethouder Binnendijk, geeft 
aan voor de raad van 9 september schriftelijk de gestelde vragen te beantwoorden.
Op de vraag hoe het kan dat er in de nota geen plankosten worden genoemd antwoord de 
wethouder dat het maatwerk betreft en dat er op aanvraag zeer snel een prijs gegeven kan 
worden. 

De voorzitter verzoekt het forum in algemene zin meer gebruik te maken van de mogelijkheid 
technische vragen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te stellen zodat de 
antwoorden ook schriftelijk voor de vergadering beschikbaar zijn. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019.

9. Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023
Het forum is positief over het verzoek aan de raad in te stemmen met de zienswijze ten 
aanzien van de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 en zijn tevreden met de 
gestelde kaders. 

Het forum ziet graag dat de doelen zoals gesteld in de Regionale Agenda, onder andere op 
het gebied van jeugdbeleid, gekwantificeerd en geconcretiseerd worden zodat de raad de 
voortgang kan blijven toetsen en initiatieven zich in lijn met de doelstellingen ontwikkelen. 
Daarnaast wordt het college bevraagd over de verdeling van de kosten voor de initiatieven 
tussen de gemeenten van Holland Rijnland. 

Een aantal fracties geeft aan graag een evaluatie van de vorige regionale agenda te zien en 
vraagt zich af of een mogelijke evaluatie als input heeft gediend voor de huidige agenda. Met 
betrekking tot de inkoop van jeugdhulp wil een aantal fracties van het college weten hoe zich 
dat verhoudt tot de visie Hart voor de Jeugd. 
Een aantal fracties vraagt aandacht voor het betrekken van de raden bij de discussies en de 
zichtbaarheid van het werk van Holland Rijnland richting provincie en het Rijk. Ook wordt het 
college bevraagd over het cofinancieringsfonds en of de gemeente Leiderdorp daar 
voorstellen voor wilt indienen. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat de kosten voor uitvoering van de agenda in 
z’n algemeenheid worden gedragen. Wanneer er geen algemeenheid in baten is dan wordt 
er geen gezamenlijkheid in het dragen van de kosten uitgevoerd. Wethouder Binnendijk 
komt terug op de vraag over de evaluatie van de vorige Regionale Agenda van Holland 
Rijnland. De wethouder geeft aan dat de raad geïnformeerd blijft over de nieuwe werkwijze 
van Holland Rijnland en informeert het forum dat Holland Rijnland hierover ook graag het 
gesprek aangaat met de raden. 
De wethouder geeft aan dat Holland Rijnland gaat over het cofinancieringsfonds en nodigt de 
fracties uit voorstellen te doen om aanspraak te maken op het fonds. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 9 september 2019. 



10. Bespreking ingekomen brieven Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het 
college 190620 
Bespreking van de brief wordt uitgesteld en in het presidium zal worden besproken hoe met 
deze brief verder om te gaan.  

11. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 24 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 30 september 2019

De griffier, De voorzitter,
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