
Kort verslag POLITIEK FORUM 30 september 2019

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan dat voor de agendapunten 4 Kaderbesluit Leidse Ring Noord en 5 
Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd de spreektijden worden verlengd naar 
tien minuten per fractie.  

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
De technische vragen van CU-SGP, D66 en het CDA zijn beantwoord. 

Een inspreker, die optreedt als vertegenwoordiger van bewonersgroep de Oude Spoorbaan, 
uit zorgen over de voorgestelde maximaal toegestane snelheid op de Oude Spoorbaan. 
Geluidsniveaus, het uitzicht naar de Boterhuispolder en het milieu en 
duurzaamheidsambities worden genoemd als argument om de maximale snelheid te 
verlagen naar 60 of 50 km/h. 

Het forum spreekt haar complimenten uit over het proces van het tot stand komen van het 
voorstel Kaderbesluit Leidse Ring Noord. Ook wordt veel waardering uitgesproken over de 
zeer betrokken inwonersgroep. Het forum is het eens over het feit dat de aanleg van de 
Leidse Ring Noord noodzakelijk is voor een toekomstbestendig en bereikbaar Leiderdorp.  De 
fracties uiten unaniem hun bedenkingen over de maximaal toegestane snelheid op de Oude 
Spoorbaan en bevragen de wethouder waarom er vastgehouden wordt aan 70 km/h. 
Het CDA vraagt de wethouder om de variant waarbij een nieuwe parallelle tweebaansweg 
van 70 km/h wordt gelegd naast de bestaande lokale weg, in overweging te nemen. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat de Leidse Ring Noord is ontworpen als 
robuuste weg die verkeersgroei in de toekomst aan kan. De wethouder geeft aan dat de 
reistijd hierin een rol speelt. Wanneer de snelheid verlaagd wordt naar 50 km/h dan zou de 
aantrekkelijkheid van de weg verloren gaan. Daarnaast is handhaving problematisch. De 
wethouder beantwoordt aanvullende technische vragen en geeft aan dat wat betreft de PAS 
(programma aanpak stikstof) er geen consequenties voor projecten in Leiderdorp zijn. 

Op verzoek van het forum geeft wethouder Joosten aan dat er binnen twee weken een 
schouw zal plaatsvinden met bewoners rondom de Oude Spoorbaan. 

De wethouder nodigt het forum uit tot het stellen van aanvullende technische vragen. 
Fracties hebben tot enkele dagen na de schouw de gelegenheid hun vragen in te dienen bij 
de griffie. 

Het onderwerp staat op de agenda van het politiek forum van 4 november 2019 en de raad 
van 18 november 2019.
 



5. Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd 

Het forum bedankt de wethouder voor de aanpassingen die zijn gemaakt in het raadsvoorstel 
en voor de toevoeging van het memo. De fracties stellen aanvullende vragen aan de 
wethouder over de gemaakte aanpassingen, het inspraakproces van de raad op de visie en 
het contact tussen de regiogemeenten met betrekking tot behandeling van het voorstel. 
Diverse fracties betreuren het feit dat in het visiedocument de specifieke Leiderdorpse 
situatie ontbreekt en dat er geen duidelijke visie geschetst wordt ten aanzien van een nieuwe 
aanpak in jeugdzorg. De CU-SGP heeft een concept amendement opgesteld dat op steun kan 
rekenen van alle overige fracties.

Het forum uit de wens om in de toekomst, bij de behandeling van de kaderstellende nota’s 
over jeugdzorg op de agenda van de raad in december 2019 en maart 2020, vooraf goed 
geïnformeerd te worden over wanneer de raad inspraak heeft en input kan leveren. Het 
forum vraagt de wethouder om een processchets voor de behandeling van nota’s. Daarbij 
wordt gevraagd om een extra politiek forum. Een aantal fracties vraagt de wethouder met 
een apart voorstel te komen voor zaken zoals ontschotting in de zorg die raken aan het 
Leiderdorpse perspectief. Het forum wil dat de raad hierover een goed gesprek moet hebben 
en kaders moet kunnen meegeven aan het college. 

Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat de raad goed betrokken zal worden bij de 
besluitvorming over de twee kaderstellende notities. Via het Presidium wordt verzocht om 
op  14 oktober 2019 een extra politiek forum te organiseren om de notitie rondom toegang 
tot de jeugdzorg te bespreken. 

Toezegging: het college, wethouder Beekhuizen, zegt toe een processchets te maken voor de 
behandeling van de twee kaderstellende nota’s die de raad toekomen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

6. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp 
De VVD vindt het van belang ook snel de leden en de voorzitter van de nieuwe 
Auditcommissie te benoemen. De voorzitter meldt dat de raad voor de raadsvergadering van  
7 oktober een raadsvoorstel en –besluit ontvangt over de benoeming van de leden van de 
auditcommissie. Het CDA kondigt een amendement aan. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

7. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
D66 en het CDA stellen een aantal vragen met betrekking tot artikel 7, besteding financiële 
bijdrage, van de verordening. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

8. Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
D66 vraagt om een was-wordt tabel  zodat inzichtelijk wordt wat gewijzigd is in de 
actualisatie. Het CDA acht de toetsing aan de Grondwet ongebruikelijk en onnodig en meldt 
dat ‘werkgroep financiën’ in het stuk moet worden vervangen door ‘auditcommissie’.
 
Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan in het vervolg een dergelijke was-wordt tabel 
toe te voegen wanneer het actualisaties betreft. Daarnaast geeft de wethouder aan de 
stukken op twee punten aan te passen: verwijzing naar de ‘werkgroep financiën’ wordt 



aangepast in ‘auditcommissie’ en de opmerking over toetsing aan de grondwet wordt 
aangepast. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

9. Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71 
Een aantal fracties geeft aan zorgen te hebben over de kosten en bevragen de wethouder 
over toekomstige begrotingswijzigingen. Wethouder Binnendijk geeft aan niet toe te kunnen 
zeggen dat er in de toekomst geen begrotingswijzigingen komen.  

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

10. Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR’en in de regio Hollands-
Midden 
Wethouder Binnendijk geeft aan dat er een aangepast voorstel richting de raad komt. Het 
betreft slechts een procedurele wijziging. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad van 7 oktober 2019.

11. Bespreking ingekomen stukken
 43.Toekomst van Kunst in de Heemtuin brief aan raad 190902. (op verzoek van VVD) 

Een inspreker, bestuurslid van Stichting Kunst in de Heemtuin, biedt een petitie aan 
de voorzitter van het forum aan. De PvdA overweegt een amendement bij de 
begrotingsbehandeling om subsidie te verstrekken aan de heemtuin. De LPL roept op 
om snel met een nieuwe cultuurnota te komen. 

• 24.Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het college 190620. (op 
verzoek van VVD). Op verzoek van de VVD geeft wethouder Binnendijk aan dat het 
college niet voornemens is deel te nemen aan nieuwe bestuursvormen. De 
wethouder geeft aan, na aanleiding van vragen van de VVD,  dat de provincie meer 
betrokken wil en zal worden bij samenwerkingsverbanden en dit zal doen in 
bestaande gremia. 

• 40.Amaliaplein e.o. besluit verkeerscirculatie mbt Ericalaan en Simon Smitweg brief 
van het college 190826 en Raadsvraag 39 Verkeersbesluit Amaliaplein e.o. 190904 
(op verzoek van PvdA en D66). 
Wethouder Joosten geeft aan momenteel aan de uitwerkingen gewerkt wordt, ook in 
samenspraak met bewoners en dat de kruisingen in het verkeersbesluit Amaliaplein, 
zoals Ericalaan Willem-Alexanderlaan, goed op de radar staan. De raad zal hier nader 
over geïnformeerd worden. 

• 48.IKEA informatie voortgang brief van het college 190905. (op verzoek van D66 met 
als doel: met college van gedachten wisselen over mogelijkheden voor alternatieve 
invulling)
D66 vraagt het college in hoeverre er mogelijkheden zijn voor alternatieve 
bestemming van de locatie. Als optie wordt meegegeven om bedrijven van de 
Baanderij te huisvesten op de Ikea locatie zodat de Baanderij beschikbaar komt voor 
woningbouw. Wethouder Joosten geeft aan eerst de gesprekken met Ikea te willen 
voeren en deze af te wachten. Voor een dergelijk voorstel van D66 is een 
bestemmingsplanwijziging nodig. De wethouder zal de raad informeren wanneer de 
gesprekken met Ikea zijn geweest. 

• 01.Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van 
inwoners brief van het college 190906. (op verzoek van D66 met als doel: er is te lang 
niets gebeurd. Discussie binnen de raad en met de wethouder over de vraag of de 
voorgestelde acties voldoende zijn)



D66 geeft aan dat in 2017 de eerste vragen zijn gesteld over een verbeterplan en 
vraagt zich af wat er de afgelopen twee jaar aan verbeteringen zijn doorgevoerd. Het 
presidium wordt gevraagd te besluiten of en wanneer een uitgebreidere behandeling 
van het onderwerp klachtenafhandeling (eventueel voorafgaand aan de verschijning 
van het Rekenkamerrapport) kan plaatsvinden in het politiek forum. 

12. Rondvraag
De CU SGP geeft aan dat op woensdag 20 november 2019 het  groot Leiderdorps dictee zal 
plaatsvinden. 

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 2 september 2019
Ongewijzigd vastgesteld. 

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 4 november 2019

De griffier, De voorzitter,
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