
Kort verslag digitaal POLITIEK FORUM 15 juni 2020

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze digitale vergadering 
van het politiek forum in Leiderdorp. De raadsleden en burgerraadsleden zijn vanaf huis 
ingelogd en kunnen via het digitale platform MS Teams deelnemen aan deze vergadering. De 
vergadering is live te volgen via raadleiderdorp.nl.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Binnendijk deelt mede dat de provinciale subsidie voor een fietspad in de 
Munnikenpolder van de accountant moet worden opgenomen op de jaarrekening 2019. Het 
geeft geen gevolg voor de Grondexploitatie 2020.
Wethouder Van Woudenberg deelt mede dat het pand Karolusgulden is verkocht onder 
voorbehoud van financiering.

4. Rekenkameronderzoek klachtenbehandeling Leiderdorp 
De voorzitter heet Marije van den Berg, lid van de Rekenkamercommissie, welkom. De 
voorzitter van het forum licht toe dat het voorstel in de auditcommissie van 10 juni 
besproken is besloten is dat de heer Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) het woord zal voeren 
als verdediger van het voorstel dat zowel namens als aan de raad is. 

De LPL heeft een amendement ingediend waarin het college wordt verzocht de raad uiterlijk 
in december 2020 te informeren over de implementatie en uitkomsten van te nemen acties 
zoals in het raadsvoorstel beschreven. 

Een aantal fracties uit het forum uit niet alleen zorgen maar ook kritiek op het feit dat het 
onderwerp klachtenbehandeling, de te implementeren acties vanuit de gemeente en de te 
maken visie op klachtenbehandeling, nog steeds punt van discussie is. Men stelt dat er in 
2017 ook een verbeterplan voorlag en vraagt zich af waarom de quickwins zo lang op zich 
moeten laten wachten. Het forum bevraagt de wethouder welke elementen binnen de 
organisatie in Leiderdorp leiden tot het niet voldoende afhandelen van klachten. 
D66 vraagt de wethouder met een voortgangsrapportage te komen waarin een overzicht van 
alle toezeggingen van de afgelopen jaren opgenomen is. Daarnaast wordt het college 
verzocht om over de voortgang te blijven rapporteren bij de bestuursrapportages. 

Het college, wethouder Binnendijk reageert op de vragen vanuit het forum en meldt dat het 
rapport over de verbeterde dienstverlening na de zomer van 2020 wordt verwacht. Dit zal 
ongeveer gelijktijdig zijn met de begroting, wat betekent dat voor dit jaar nog niet gewerkt 
kan worden met indicatoren voor dienstverlening bij de begroting. De wethouder vermeldt 
dat de indicatoren voor dienstverlening vanaf het jaar erna geïmplementeerd zullen worden. 
Daarnaast geeft wethouder Binnendijk aan graag een tijdspad toe te voegen aan het voorstel 
en zegt hij toe uiterlijk in december 2020 de raad te informeren over de implementatie en 
uitkomsten van te nemen acties zoals in het raadsvoorstel genoemd. 



Toezegging:
Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad uiterlijk in december 2020 te informeren 
over de implementatie en uitkomsten van te nemen acties zoals in beslispunten van het 
raadsvoorstel Rekenkamerrapport Klachtenbehandeling opgenomen.

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

5. ODWH zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024  
De technische vragen gesteld door de VVD zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

Het forum kan instemmen met de voorliggende zienswijze. Een aantal fracties uit zorgen over 
de oplopende en onvoorspelbare kosten bij de ODWH en vraagt zich af of deze geuit moeten 
worden in de zienswijze. De VVD roept op om zeer spoedig met een begrotingswijziging te 
komen. Het forum spreekt waardering uit voor de werk dat de ODWH verzet. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

6. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
De technische vragen gesteld door de ChristenUnie-SGP, de LPL en D66, zijn beantwoord en 
in het RIS geplaatst. 

Het forum is kritisch op het voorliggend voorstel met name vanwege het ontbreken van 
informatie over een aantal cruciale punten waarover het forum discussiert. 
Het forum zet vraagtekens bij de term verwijtbaar werkloos en vraagt zich af om hoeveel 
gevallen het per jaar gaat en of handhaving daarop wenselijk en in verhouding is. De fracties 
zijn hierover verdeeld. Het meerendeel van de fracties vraagt de wethouder om maatwerk bij 
de afhandeling na ontslag. 

Het college, wethouder Binnendijk gaat in op de nuance tussen verwijtbaar ontslag en 
ontslag omdat men daar bijvoorbeeld om gedwongen wordt. De wethouder legt uit dat de 
voorliggende afstemmingsverordening nodig is om de handvatten die de gemeente heeft uit 
te breiden en op te kunnen treden indien er aantoonbaar verwijtbaar ontslag heeft 
plaatsgevonden. De wethouder zegt toe met deze bevoegdheid buitengewoon zorgvuldig om 
te zullen gaan. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

7. Gemeentelijke  Integrale Grondexploitatie (GIG) 2020
Het college, wethouder Binnendijk, deelt mede dat de provinciale subsidie voor een fietspad 
in de Munnikenpolder van de accountant moet worden opgenomen op de jaarrekening 2019. 
Het geeft geen gevolg voor de Grondexploitatie 2020. De jaarrekening wordt nog met de 
raad gedeeld. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 22 juni 2020.

8. Rondvraag
-

9. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 mei 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 



Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 6 juli 2020.

De griffier, De voorzitter,
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