
Kort verslag POLITIEK FORUM 13 mei 2019

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het forum stemt in met het verzoek van de 
voorzitter om agendapunt 5 Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023 te behandelen ondanks 
het ontbreken van dit agendapunt tijdens het presidium op 15 april 2019. De voorzitter 
meldt dat wethouder Joosten iets verlaat is. 

3. Mededelingen
Geen.

4. Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid 
De voorzitter heet de heer van Egdom, voorzitter van de Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp, welkom in het politiek forum. De fracties zijn tevreden met het rapport van de 
Rekenkamercommissie ‘Digitaal gedrag: veilig en verantwoordelijk’ en spreken hun 
waardering uit richting het college voor het omarmen en steunen van de aanbevelingen en 
aandachtspunten uit het rapport. De fracties danken het college voor de uitgebreide en 
volledige reactie op het rapport. 

Het forum verzoekt het college de raad te informeren over het programma 
informatiebeveiliging – voor de datum van  1 december 2019 zoals het raadsvoorstel 
genoemd – en hierbij een volledig tijdspad ter verbetering van informatiebeveiliging te 
schetsen. 

Wethouder Binnendijk geeft aan het volledige rapport van de Rekenkamercommissie te 
onderschrijven en bevestigt dat de raad voor 1 december 2019 geïnformeerd wordt over het 
nieuw op te zetten programma. Ook vooruitlopend op 1 december blijft het college werken 
aan informatiebeveiliging. De wethouder vermeldt dat al het werk op het gebied van 
informatiebeveiliging inclusief uitvoering geven aan het raadsvoorstel en het implementeren 
van het programma informatiebeveiliging, reeds in de begroting is opgenomen. Het college 
geeft daarnaast de volledige aandacht aan de implementatie van de AVG en meldt dat de 
gemeente op schema ligt. 

Toezegging: Het college zal de raad voor 1 december 2019 informeren over het programma 
informatiebeveiliging. Hierbij wordt een tijdspad aan de raad gepresenteerd voor het proces 
ter verbetering en een voorstel gedaan richting de raad over hoe vaak en wanneer de raad 
geïnformeerd wordt over het programma informatiebeveiliging. Het college neemt de 
suggesties voor een training informatiebeveiliging aan nieuwe (burger)raadsleden en een 
overzicht voor de raad van de financiële aspecten van digitale risico’s (zodat de raad een 
sterkere kaderstellende rol kan hebben), mee in de informatievoorziening. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 20 mei 2019.

 
5. Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023 

Het forum spreekt zijn steun uit voor de Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023. De fracties 
vragen het college naar de statistieken voor Leiderdorp, verzoeken het college om meer 
meetbaarheid en een concrete tijdslijn in het plan van aanpak en bevragen het college of en 
in hoeverre de doelstellingen genoemd in de visie bijdragen aan minder huiselijk geweld. Het 
forum vraagt of het college inzichtelijk heeft wat de specifieke gevallen in Leiderdorp zijn die 



nu hulp nodig hebben en of er gezien een forse stijging van geweldsmeldingen, extra 
middelen nodig zijn voor de uitvoering van de aanbevelingen in de visie. Daarnaast vraagt 
een aantal fracties om een tussentijdse evaluatie. 

Wethouder Beekhuizen geeft aan dat gemeenten de regie voeren in de uitvoering van de 
regiovisie en dat Leiden als centrumgemeente de verantwoordelijkheid heeft om het 
onderwerp regionaal op te pakken. Vooralsnog zijn geen extra middelen nodig om uitvoering 
te geven aan de regionale visie. Statistieken voor de gemeente Leiderdorp zijn te vinden op 
waarstaatjegemeente.nl en ook is recent het kwartaaloverzicht van Veilig Thuis met de raad 
gedeeld. Het college zal alle input en suggesties vanuit het forum meenemen in de 
uitvoeringsagenda die binnenkort met de raad gedeeld zal worden. De wethouder geeft aan 
dat de raad tussentijds geïnformeerd blijft over ontwikkelingen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 20 mei 2019.

6. Evaluatie IVVP
Het forum dankt het college voor de uitvoerige evaluatie en geeft wensen en bedenkingen 
mee als input voor de nieuwe mobiliteitsnota. 
Alle fracties spreken uit dat ze in het mobiliteitsplan dat eind 2019 aan de raad voorgelegd 
wordt, graag meer aandacht voor langzaam verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers terug 
zien. Het forum verzoekt het college om integraal en overkoepelend beleid op te stellen en 
geeft hiervoor de volgende aandachtspunten mee:  
- aandacht voor fietsverkeer en voetgangers (langzaam verkeer)
- aandacht voor groei van het verkeer op de Engelendaal
- regionale aansluiting en bijvoorbeeld de effecten van Leidse Ring Noord
- beleid op verkeersveiligheid (ook ten aanzien op oude doorgaande wegen)
- brede burgerparticipatie en goede communicatie richting burgers
- aandacht voor zowel schoolroutes als schoolzones
- een visie op de Spanjaarsdbrug 
- breed gedragen beleid voor ontwerprichtlijnen met een duidelijke rol voor de 

wegbeheerder 
- actualisatie van Atlas wegcategorisering 
- een evaluatiecyclus binnen het mobiliteitsplan
- analyses op het gebied van ongelukken en analyse van huidige knelpunten, 
- aandacht voor milieunormen en duurzaamheidsdoelstellingen; toekomstgericht beleid

Wethouder Joosten geeft aan dat er aan het mobiliteitsplan dat eind 2019 aan de raad 
voorgelegd wordt ook een uitvoeringsagenda toegevoegd wordt met een overzicht financiën 
en een duidelijk tijdspad. De wethouder merkt op dat de afgelopen jaren te weinig aandacht 
is geweest voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers.  De wethouder geeft aan dat er in 
juni 2019 veel te doen is rondom mobiliteit en dat bewoners en raad worden uitgenodigd 
hieraan deel te nemen. Er wordt breed ingezet op participatie. Als voorbeeld noemt de 
wethouder het recent gelanceerde Leiderdorppanel over mobiliteit: 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/denk_mee_over_het_nieuwe_mobiliteitsplan_b
ereikbaar_en_op_weg_2019-2030/ 

Wethouder Joosten geeft aan dat de mobiliteitsvisie in 3e kwartaal 2019 aan de raad wordt 
voorgelegd en het uitvoeringsprogramma in december 2019 ter vaststelling naar de raad 
gestuurd wordt. Er zal afstemming plaatsvinden met het Leidse mobiliteitsplan dat 
momenteel opgesteld wordt. Het is de intentie van het college om de nieuwe mobiliteitsnota 
voor de komende 4 jaar vast te stellen. 

7. Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen 

https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/denk_mee_over_het_nieuwe_mobiliteitsplan_bereikbaar_en_op_weg_2019-2030/
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/denk_mee_over_het_nieuwe_mobiliteitsplan_bereikbaar_en_op_weg_2019-2030/


a) Servicepunt71 
b) Holland Rijnland 
c) VRHM

Het forum vindt dat de conceptbegrotingen van het Servicepunt71 en Holland Rijnland er 
degelijk uitzien en stelt het college een aantal verhelderende vragen. Het forum is unaniem 
kritisch op de conceptbegroting van de VRHM en vraagt het college hoe de gemeente meer 
zou kunnen sturen op de Veiligheidsregio Hollands Midden. De fracties missen beleid en visie 
bij de VRHM in de conceptbegroting, zeker gezien het feit dat beleid en begroting synchroon 
zouden lopen en er daarnaast extra middelen gevraagd worden aan de raden. De fracties 
zouden graag een beleidsplan zien over hoe de tekorten in de toekomst weggewerkt worden. 
De VVD kondigt aan een wijzigingsvoorstel te maken op de conceptzienswijze voor de raad 
van 20 mei 2019.  

Het college (Wethouder Binnendijk) zal voor de raad van 20 mei 2019 terugkomen op de 
vragen van de heer Verwers van de VVD over de conceptbegroting van SP71: 1) waarom er 
geen bedrag wordt opgenomen voor investeringen die samenhangen met de aanbesteding 
van de nieuwe werkplekomgeving 2) wat is de opgave die bij de gemeente ligt als het gaat 
applicatierationalisatie, het terugdringen van het aantal applicaties. SP71 blijft de regie 
voeren maar de opgave ligt bij de gemeente. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat informatie en voorstellen met betrekking tot het RIF, 
zoals genoemd in de conceptbegroting van Holland Rijnland, aflopend in 2024, en met 
betrekking tot cofinancieringsinitiatieven te zijner tijd met de raad gedeeld zullen worden. 

Wethouder Binnendijk legt uit dat de VRHM tot 2018 heeft moeten bezuinigen en daarom 
om een hoger indexeringspercentage vraagt om de begroting sluitend te maken. De 
wethouder geeft aan dat het inderdaad verstandig is de Veiligheidsregio uit te nodigen voor 
een gesprek met de raad. De wethouder zal het exacte bedrag dat aan Leiderdorp gevraagd 
wordt in de conceptbegroting van de VRHM voor de raad van 20 mei aan de raad 
bekendmaken. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 20 mei 2019.

8. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
Het forum is tevreden over het raadsvoorstel dat voorligt en stelt enkele verduidelijkende 
vragen. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat de gemeente bij de twee grote subsidieverstrekkers, de 
gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone en de Ommelanden, uitstel met betrekking tot 
de realisatie van het Groene Hart Centrum bewerkstelligt. Met betrekking tot de 
grondexploitatie van het Ikea terrein meldt de wethouder dat dit een afgesloten zaak is. De 
grond is verkocht en zal in de GIG niet verder gemonitord worden.  

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 20 mei 2019.

9. Accountant benoeming 2019-2021
De voorzitter van de werkgroep financiën geeft een korte toelichting. De eerder geuite wens 
van de raad om niet aan te besteden voor drie jaar plus één, maar meteen voor vier jaar, 
kreeg geen steun van de andere partners in de regio. Het forum is tevreden met de uitkomst 
van het aanbestedingstraject en kijkt uit naar de samenwerking met de  Publieke Sector 
Accountants als accountant voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 2019 tot en 
met 2021.



Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 20 mei 2019.

10. Motie 13 PvdA Jeugdgemeenteraad stand van zaken brief van college 190308
(Motie 36 in het overzicht moties) De brief van het college is geagendeerd op verzoek van 
PvdA en D66. Het bespreekdoel is het horen van de opvattingen van andere fracties.

Het forum bespreekt ideeën rondom een jeugdgemeenteraad, de haalbaarheid van 
voorstellen van het college en spreekt gezamenlijk de wens uit de jeugd te betrekken bij 
lokale politiek. Het forum zal de uitwerking van een jeugdgemeenteraad door het college 
afwachten. De deadline van de motie is genoteerd voor 1 juli 2019.

Wethouder Beekhuizen geeft aan dat de motie nog niet afgedaan is maar dat er met de brief 
van het college antwoord is gegeven op het verzoek van de PvdA om met een tussentijds 
bericht te komen. De wethouder geeft aan dat het gesprek is aangegaan met 
schooldirecteuren van basisscholen in Leiderdorp om te inventariseren hoe kinderen 
geïnformeerd kunnen worden over politiek en de democratie. De wethouder geeft aan dat 
ideeën zo breed mogelijk wordt ingestoken. Met een aantal scholen wordt al samengewerkt 
en diverse scholen hebben interesse getoond. De wethouder geeft aan de raad hierin te 
betrekken. In juli 2019 zal het college met een voorstel richting de raad komen. 

11. Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Aansluiting Openbaar Nachtnet 4 maart 2019 Brief 
van college 190325 
De brief van het college is geagendeerd op verzoek van D66 met als bespreekdoel input van 
de raad ophalen voorafgaand aan de werksessie van de wethouders in mei. Het forum staat 
over het algemeen positief tegenover de in de raad van 4 maart 2019 aangehouden motie 
maar noemt tegelijkertijd dat het een zorgvuldige afweging betreft tussen de middelen en de 
wensen. 

Wethouder Joosten geeft aan dat de motie is verwerkt in het Leiderdorppanel over 
mobiliteit. Daarnaast geeft de wethouder aan dat Holland Rijnland aanbiedt de raden bij te 
praten na aanleiding van de bijeenkomst op 15 april 2019 over de aanbesteding concessie 
openbaar (bus)vervoer Zuid-Holland Noord. 

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 25 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 24 juni 2019

De griffier, De voorzitter,
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