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

2. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor de volgorde te wijzigen, agendapunten huisvestingsverordening en 
Minimabeleid worden omgedraaid.

3. Mededelingen
Wethouder Joosten deelt mee dat met enkele wethouders uit de regio telefonisch overleg is 
geweest aangaande een mogelijke garantstelling voor de regionale ijshal in Leiden. Uitkomst 
van het overleg is dat dit geen begaanbare weg lijkt.  

6 Evaluatie Minimabeleid Leiderdorp 2015
Besproken wordt de brief van het college van 27 november 2018, geagendeerd n.a.v. de 
raadsvergadering van 17 december 2018. 
Diverse fracties zetten kanttekeningen bij de actualiteit van de cijfers (2016) en vragen of er 
recentere cijfers beschikbaar zijn. Dit heeft volgens de fracties gevolgen voor de 
meetbaarheid van de effectiviteit van het beleid. Voor de verdere uitwerking van het beleid 
worden het college suggesties meegegeven zoals inzetten op maatwerk, inzet van de Sociale 
Wijkteams en betere communicatie om de doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken. Verder 
wordt aandacht gevraagd voor het tijdspad, het mag niet zo zijn dat mensen hierdoor te lang 
in onzekerheid zijn over voorzieningen waar ze al dan niet recht op hebben.
Toezeggingen college:
- Zodra recentere cijfers beschikbaar zijn worden deze met de raad gedeeld; indien 

mogelijk nog voor de raad van 28 januari 2019.
- Er komt meer publiciteit (bijv. folder) om het minimabeleid onder de aandacht te brengen.  

(maart 2019).  

5. Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019
Een inspreker pleit voor het behoud van de Bloemerd als uitlaatgebied voor 
hondenuitlaatdiensten.
De VVD kondigt een amendement aan m.b.t. een ventverbod. Het politiek forum heeft 
diverse vragen over handhaafbaarheid. Het forum is verdeeld m.b.t. artikel 2.57 lid 4 (inzake 
beperking overlast door honden). De LPL heeft diverse schriftelijke vragen gesteld, hoopt dat 
deze voor de raadsbehandeling beantwoord zijn. ChristenUnie/SGP kondigt een amendement 
aan m.b.t. reclame voor kansspelen. 
Het forum acht het voorstel klaar voor behandeling in de raad van 28 januari 2019.

4. Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
Het politiek forum vindt de concept-huisvestingsverordening een goed stuk en waardeert ook 
de wijze waarop dit tot stand gekomen is. Wel zijn er vragen de ruimte die er is voor lokaal 
maatwerk. Het forum is het niet eens met het voorstel van het college om geen zienswijze in 
te dienen. Er moet een positieve zienswijze worden opgesteld waaruit de waardering van de 
raad van Leiderdorp blijkt.
Het politiek forum acht dit voorstel klaar voor behandeling in de raad van 28 januari.
Toezeggingen college:
- Nog deze week (voor 28/1) komt meer duidelijkheid over de invulling van het lokaal 

maatwerk.
- Het gemeentebestuur van Oegstgeest wil afwijken van de regionale afspraken over de 

percentages sociale woningbouw per gemeente (25% voor Oegstgeest). Bij de 



eerstvolgende mogelijkheid zal de wethouder in het regionale portefeuillehoudersoverleg 
aan de orde stellen dat ook Oegstgeest zich aan de gemaakte afspraken dient te houden. 

7. Overeenstemming tot sluiten minnelijke planschadeovereenkomst eigenaren Oranjegalerij
Wordt in het vertrouwelijke deel van de vergadering besproken.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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