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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Olaf McDaniel

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
Het college, wethouder Binnendijk, deelt mede dat de gemeenschappelijke regeling Oude 
Rijnzone tot en met 2021 opgesteld blijft en dat de provincie Zuid-Holland hiervoor 
toestemming heeft gegeven.  

De voorzitter van het forum deelt mede dat de heer Groentjes, op 22 juni in de 
raadsvergadering benoemd tot burgerraadslid van de VVD,  een  verklaring ondertekend 
heeft waarmee hij als volwaardig burgerraadslid geinstalleerd is en vanaf nu deze functie ook 
kan uitoefenen.

4. Omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236
Het forum bespreekt de concept vergunning Van der Valk Boumanweg 236 naar aanleiding 
van toezegging 43 d.d. 19 maart 2018. Hierin is de raad toegezegd de omgevingsvergunning 
in de raad te bespreken voordat deze wordt verleend door het college. Het verlenen van de 
vergunning is een collegebevoegdheid. De leden van het forum spreken zich in het forum uit 
over de concept omgevingsgergunning. 

Er spreekt een inspreker in die zijn zorgen uit over de te verlenen vergunning. De 
inspreektekst is toegevoegd bij de stukken en te raadplegen op 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/06-juli/20:00. 

Er zijn technische vragen gesteld door GroenLinks, de VVD en het CDA. Deze zijn allemaal 
beantwoord en in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

Het forum uit haar zorgen over de bestemming van het te ontwikkelen complex en vraagt om 
functieverduidelijking. Een aantal fracties wil graag van het college de zekerheid krijgen dat 
er seniorenwoningen komen en vraagt het college dit expliciet op te nemen in de 
vergunningsverlening. 

Het college, wethouder Joosten geeft aan dat er bij de projectontwikkelaar op aan 
gedrongen is om de woningen echt voor ouderen te bestemmen, maar dat er niet 
afgedwongen kan worden dat er alleen senioren gaan wonen. Wel wordt het complex zo 
ingericht dat met name ouderen hier zullen gaan wonen. 

5. Bestemmingsplan Snippergroen Leiderdorp
Er zijn technische vragen gesteld door GroenLinks en de VVD. Deze zijn allemaal beantwoord 
en in het raadsinformatiesysteem geplaatst.

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 13 juli 2020.

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/06-juli/20:00


6. Nota Minimabeleid
Er zijn technische vragen gesteld door GroenLinks, CDA en de VVD. Deze zijn allemaal 
beantwoord en in het raadsinformatiesysteem geplaatst.

Het forum kan zich in grote lijnen vinden in de voorliggende nota. Een aantal fracties stelt 
aanvullende technische vragen. De vragen gaan onder andere over de communicatie richting 
inwoners, de impact van de Coronacrisis op het budget, het principe van het 
maatwerkbudget (in tegenstelling tot de declaratieregeling), de schoolkostenregeling, zorgen 
rondom ZZP’ers en toegang tot regelingen, wachttijden en de evaluatie van het beleid. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat wanneer blijkt dat door de Coronacrisis 
extra budget nodig is het college bij de raad aanklopt. De wethouder neemt de zorgen bij het 
forum weg wat betreft de maatwerkregeling. In Leiden zijn op dit gebied positieve ervaringen 
en de verwachting voor Leiderdorp is niet anders. Wethouder Binnendijk geeft aan dat het 
college niet minder geld uit wil geven aan het minimabeleid maar het met name beter wil 
doen. Men wil niet meer kijken waar iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft. 
Dat is een veranderende blik en manier van denken. 

Wethouder Binnendijk geeft aan dat hij schriftelijk terugkomt op een aantal gestelde vragen 
voor behandeling in de raad.  

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 13 juli 2020.

7. Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020
Er zijn technische vragen gesteld door de VVD en ChristenUnie-SGP. Deze zijn beantwoord en 
in het raadsinformatiesysteem geplaatst.

Het forum vraagt aandacht voor een aantal zaken binnen het voorgestelde beleidsplan 
Participatiewet en stelt de wethouder hierover vragen. Deze gaan met name over specifieke 
doelgroepen, zoals de Wajongers en de Nuggers en over het monitoren en evalueren van 
beleid. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan schriftelijk terug te komen op de gestelde 
vragen. Hierop vraagt de PvdA of behandeling in de raad van 13 juli noodzakelijk is en of het 
vaststellen van het beleidsplan ook over de zomer heen getild kan worden. De wethouder 
geeft aan dat dat zeker mogelijk is. 

Afhankelijk van de beantwoording besluit het presisidum voorafgaand aan de raad van 13 juli 
of het voorstel rijp voor besluitvorming is in de raad van 13 juli 2020.

8. Kredietaanvraag voor herinrichting Leidsedreef
Er zijn technische vragen gesteld door de ChristenUnie-SGP. Deze zijn beantwoord en in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst.

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 13 juli 2020.

9. Jaarrekening 2019
Er zijn technische vragen gesteld door de ChristenUnie-SGP en de VVD. Deze zijn beantwoord 
en in het raadsinformatiesysteem geplaatst.



Het agendapunt wordt wegens ziekte van de wethouder niet behandeld. Voorgesteld wordt 
de inhoudelijke behandeling in de raad van 13 juli 2020 te houden. 

10. 1e Bestuursrapportage 2020
Er zijn technische vragen gesteld door GroenLinks en de VVD. Deze zijn beantwoord en in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst.

Het agendapunt wordt wegens ziekte van de wethouder niet behandeld. Voorgesteld wordt 
de inhoudelijke behandeling in de raad van 13 juli 2020 te houden. 

11. Terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen Rekenkamercommissie
Het raadsvoorstel is besproken in de auditcommissie.

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 13 juli 2020.

12. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 13 juli 2020.

13. Rondvraag
De voorzitter deelt mede dat de raad voor de behandeling van de kadernota 2021-2024 en 
de nota naar een toekomstbestendige begroting dinsdag 7 juli om 19.30 uur begint. 

14. Vaststellen verslag Politiek Forum 15 juni 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 14 september 2020.

De griffier, De voorzitter,
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