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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Beekhuizen noemt het huis-aan-huis krantje van Incluzio dat onder inwoners van 
Leiderdorp is verspreid. 

4. Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023
Het politiek forum vindt het Evenementenbeleid Leiderdorp 2019-2023 een goed stuk. De 
technische vragen van de fracties D66, CU-SGP en het CDA zijn naar tevredenheid 
beantwoord. 

Het forum vraagt aandacht voor de volgende punten:
- duurzaamheid en het stellen van duurzaamheidseisen in vergunningsverlening 

(bijvoorbeeld gebruik van ecoglazen). Het college geeft aan positief te staan tegenover 
het gebruik van ecoglazen en uitvoering te geven aan duurzaamheidseisen onder andere 
in de vorm van een pilot met ecoglazen. In ieder vooroverleg bij een evenement wordt 
duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid besproken.  

- evenementen in de buurt van gebieden in de ecologische hoofdstructuur, rekening 
houdend met broedseizoenen. Het forum heeft duidelijkheid gekregen over de 
begrenzing van het Weteringpark.

- het maximaal toegestane aantal decibellen bij evenementen. Eventuele wijziging 
(verlaging) hiervan zou in de APV geregeld moeten worden. 

- betrekken van omwonenden bij evenementen en het informeren van inwoners van 
Leiderdorp over het evenementenbeleid, via de website van de gemeente. 

- het vaststellen van een evenementenkalender. 

Het onderwerp wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de raad van 1 april 2019.

 
5. Achthovenerweg 58a vervanging woning vvgb

Het onderwerp wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de raad van 1 april 2019.

6. BSGR Gemeenschappelijke Regeling 
Het onderwerp wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de raad van 1 april 2019.

7. Budgetoverheveling van 2018 naar 2019
Technische vragen van de CU-SGP, D66 en de LPL zijn naar tevredenheid beantwoord.
Een aantal fracties vraagt naar meer details over voorzieningen die getroffen zijn in de 
prognosebrief. Wethouder Binnendijk geeft aan dat er terughoudendheid is in het 
verstrekken van gedetailleerde informatie rondom een voorziening vanwege de 
vertrouwelijkheid ervan. Daarnaast geeft de wethouder aan het opnemen van een 
voorziening een wettelijke verplichting is en dat de uiteindelijke kosten lager zullen uitvallen. 

Wethouder Binnendijk zal na aanleiding van de opmerking van de VVD de prognosebrief 
jaarrekening 2018 bekijken en mogelijk aanpassen op het onderdeel ‘Mutaties in reserves’ 
(pagina 3). In de laatste regel staat dat er een onttrekking van € 26.000 aan de reserve 
informatiebeleid is verwerkt, maar dat is naar alle waarschijnlijkheid een toevoeging. 



Het onderwerp wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de raad van 1 april 2019.

8. Evaluatie beleidsplan participatiewet – brief van het college
De technische vragen van GL en het CDA zijn naar tevredenheid beantwoord. 
Het politiek forum uit haar wensen en gedachten aan de hand van de evaluatiepunten uit het 
stuk. 

Het politiek forum vraagt aandacht voor een maatwerkgerichte aanpak, uit haar zorgen over 
de begeleiding van doelgroepen met complexe zorg en spreekt zich uit over aanbod- en 
vraaggericht werken. Naast het benoemen van een aantal specifieke doelgroepen die de 
fracties niet voldoende terug zien in het beleidsplan, vraagt het forum het college naar de 
integraliteit en de relatie met andere beleidsterreinen. Een aantal fracties geeft aan de 
samenhang in het sociaal domein te missen en vraagt om één beleidskader voor het sociaal 
domein. 

De vraag aan het college is om te onderzoeken welke middelen het meest effectief zijn om 
verschillende doelgroepen te helpen. Daarnaast vraagt het forum het college de plannen 
inhoudelijk te presenteren voorzien van een doorrekening. Op basis hiervan kan opnieuw 
met het college van gedachten worden gewisseld over het beleid. 

Wethouder Beekhuizen geeft aan dat de raad in een later stadium de gelegenheid heeft 
input te leveren op het beleidsplan en de voorstellen die het college zal presenteren. 

9. Bespreking ingekomen brieven
- 07.Alliantie Kinderarmoede brief inclusief toelichting en Pledgetekst 190129 

(op verzoek van VVD). VVD vraagt aandacht voor kinderarmoede en vindt de Alliantie 
Kinderarmoede een goed initiatief. Wethouder Beekhuizen geeft aan dat het college het 
initiatief zeer sympathiek vindt en zelf ook al uitvoering geeft aan alle genoemde punten. 
De wethouder pleit ervoor niet aan te sluiten bij het initiatief vanwege de extra 
monitoringsdruk die dit met zich meebrengt. Wanneer de raad vraagt om meer 
informatie wat betreft het armoedebeleid dan is het Urban Data Center van Leiden (UDC) 
(een samenwerking met het CBS) hiervoor in te zetten. Dit biedt meer mogelijkheden in 
informatievoorziening. De wethouder verwacht voor de zomer van 2019 een presentatie 
van het UDC met armoedegegevens voor Leiderdorp. 

- 16.Bestuurlijke samenwerking Leidse Regio van GS ZH brief van het college 190213 (op 
verzoek van VVD) en de motie versterking regionale samenwerking uit Oegstgeest. De 
VVD wil graag van college weten hoe ze de brief vanuit de gedeputeerde staten ziet en 
waardeert. Het forum en wethouder Binnendijk zijn het erover eens dat de motie vanuit 
Oegstgeest geen antwoord biedt op het verzoek vanuit de provincie om een sterker 
uitvoeringsbeleid te bewerkstelligen. De fracties onderschrijven dat de Leidse regio extra 
inspanningen moet leveren om goed samen te werken, zowel bestuurlijk als tussen de 
gemeenteraden. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat er 18 april een afspraak is met de gedeputeerde  en 
de vijf wethouders uit de regio om te spreken over regionale aangelegenheden. De 
gemeenteraden zullen terugkoppeling krijgen na het gesprek. Op 15 april staat de 
presentatie van het rapport van Twynstra Gudde op de agenda van de informatieavond. 
De raad zal de week voorafgaand aan de presentatie zowel het rapport als een 
begeleidende brief van het college ontvangen. 



- 20.Groenonderhoud DZB Brief van College 190219 (op verzoek van GroenLinks) en 
Raadsvraag 16 GL Inhuur DZB groenonderhoud 190301
GL bespreekt deze brief graag na aanleiding van de budgetoverschrijding. Wethouder 
Binnendijk geeft aan dat de interne raming afwijkt maar dat het geen gevolgen zal 
hebben voor de totale begroting. De raad zal dit terug kunnen zien in de eerste 
bestuursrapportage. De wethouder geeft aan dat de kosten nu met incidenteel geld 
gedekt zullen worden. De komende periode zal met DZB gesproken worden hoe kosten 
in de toekomst geraamd kunnen worden. De gemeente, als mede eigenaar van DZB, is 
voornemens een langdurige samenwerking aan te gaan. 

10. Rondvraag
De PvdA vraag het college het proces verbaal van de waterschapsverkiezingen op de 
gemeentewebsite te plaatsen.  

11. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 februari 2019
Ongewijzigd vastgesteld. 

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om elf uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 13 mei 2019

De griffier, De voorzitter,
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