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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de (burger)raadsleden en de kijkers thuis 
welkom. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging: agendapunt 5.Regionaal 
toepassingskader Tijdelijke wet Covid-19 wordt als eerste inhoudelijke agendapunt 
behandeld, vóór agendapunt 4. 

3. Mededelingen
Martine Breedveld van de VVD deelt haar positieve gevoelens bij de kerstverlichting aan de 
Splinterlaan en is blij met het resultaat van de gesprekken tussen Rijnhart Wonen en de 
bewoners. 
Wethouder Joosten deelt mede dat de gemeente Leiderdorp in gesprek is met de Stichting 
Hospice de Mare over een hospice in Leiderdorp. Besluitvorming hierover door het college 
volgt en de raad zal per brief worden geïnformeerd. 

5. Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 VRHM
Voorafgaand aan het politiek forum is een informatiemoment geweest voor de raad over de 
Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 door de gemeenteadvocaat. Mocht u dat terug willen 
zien, dan kunt u dat doen via 
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/07-december/19:00 

Een aantal fracties uit het forum uit de wens de informatievoorziening richting de raad 
structureel vorm te geven, naast de reguliere terugkoppeling over de coronacrisis tijdens 
raadsvergaderingen, en vraagt de burgemeester hoe eventuele verantwoording richting de 
raad plaats zal vinden.  
Het CDA bevraagt de burgemeester over de uitgangspunten zoals geformuleerd in het 
toepassingskader en stelt daarbij dat daar mogelijke tegenstrijdigheden in zitten. 

De burgemeester geeft in haar reactie aan dat de informatievoorziening richting de raad via 
alle mogelijke wegen blijft en zal plaatsvinden, daarbij hoort ook het afleggen van 
verantwoording. Aangegeven wordt dat de situatie in de regio nu dusdanig ernstig is dat er 
van lokaal maatwerk (een van de uitgangspunten van het toepassingskader) geen sprake kan 
zijn. Daarnaast worden uitzonderingen op de nieuwe wetgeving altijd met de veiligheidsregio 
Hollands Midden en indien nodig ook met omliggende veiligheidsregio’s besproken.  

De voorzitter constateert dat er voor nu geen wensen en bedenkingen zijn die in het 
raadsvoorstel verwerkt moeten worden voor de behandeling in de raad van 14 december. 
Eventuele wensen en bedenkingen kunnen tijdens de raadsvergadering middels een 
amendement worden ingediend. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

4. Statendaalderplein Herinrichting 
De technische vragen van D66, GroenLinks en het CDA zijn beantwoord en in het RIS 
geplaatst. 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/07-december/19:00


Het merendeel van de fracties uit het forum is voorstander van de herinrichting van het 
Statendaalderplein en kan instemmen met voorliggend voorstel. Dit voorstel is tot stand 
gekomen mede naar aanleiding van de wens van de raad om het plein aan te pakken. 
Het college wordt bevraagd over of een investering in de herinrichting nu, zich op de langere 
termijn terugbetaalt en betekent dat er minder kosten verbonden zitten aan herontwikkeling 
op termijn. Een aantal fracties wil duidelijkheid hebben ver de afspraken die met Wereldhave 
zijn gemaakt over de investeringen voor de herontwikkeling in de toekomst.  

Met name GroenLinks vraagt zich af of het verstandig is een dergelijke investering nu te doen 
in een tijd van bezuinigingen. GroenLinks vraagt zich af of de tijdelijke herinrichting van het 
plein opweegt tegen de kosten en of niet beter direct gekeken kan worden naar het grotere 
plaatje van herontwikkeling. 

Het forum vraagt aandacht voor duidelijke bewegwijzering voor voetgangers en fietsers 
op en rondom het plein en voor fietsparkeren (tijdens marktdagen). 

Het college, wethouder Joosten geeft aan dat er afspraken zijn over welke bijdrage 
Wereldhave levert aan het opknappen van het plein. Die afspraken blijven staan, ook met de 
uitvoering van de herinrichting van het plein nu en ook wanneer er in de toekomst een 
andere ontwikkelaar het project overneemt van Wereldhave. 
De wethouder komt voor de raad van 14 december schriftelijk terug op de vraag of de 
beoogde kosten voor herinrichting nu in verhouding goedkoper uitvallen dan de kosten voor 
herinrichting van het plein wanneer deze genomen worden bij uitvoering van de totale 
herontwikkeling in 2024. Ook zegt de wethouder schriftelijk terug te komen met informatie 
aan de raad over de financiële afspraken die zijn gemaakt met Wereldhave. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

6. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
Op vragen uit het politiek forum geeft Wethouder Binnendijk aan dat er overleg is geweest in 
de regio en de verordeningen op elkaar zijn afgestemd waar mogelijk. Het blijft gemeenten 
vrij om hiervan af te wijken. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

7. Verordening schuldhulpverlening 2021 
De technische vragen van het CDA en de VVD zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

Het forum uit haar zorgen over de in de verordening gestelde termijn van acht weken voor 
het traject naar schuldhulpverlening en is van mening dat dit een zo kort mogelijk traject 
moet zijn. Gemeld wordt dat de acht weken zowel een beslissing over het traject als het 
opstellen van een plan van aanpak behelzen. Een aantal fracties betreurt het feit dat de 
verordening niet ter inspraak is gelegd. 
Wethouder Binnendijk raadt de raad aan de landelijke beslistermijn van acht weken aan te 
houden maar streeft naar veel kortere termijnen. Binnen twee jaar moet dat een termijn van 
vier weken zijn. 

Het forum uit de wens om de evaluatie te bespreken in een politiek forum voordat nieuw 
beleid wordt voorgelegd in 2021, mede omdat in 2019 de tussenevaluatie is gemist.
Wethouder Binnendijk geeft aan dat de behandeling van het beleidsplan staat gepland voor 
april 2021, en dat hij voor de raad van 14 december met een voorstel komt over de 
bespreking van de evaluatie in een apart politiek forum . 



Het CDA vraagt het college waarom Leiderdorp niet het VNG model voor het opstellen van de 
verordening heeft overgenomen. Volgens het CDA zitten er twee inhoudelijk afwijkingen ten 
opzichte van de modelverordening in de voorliggende Leiderdorpse verordening.  Een 
daarvan is dat in de voorliggende verordening staat dat het stopzetten van een 
schuldhulpverleningstraject na afwijzing  ook binnen de acht weken gesport moet worden. 
Het andere is dat het artikel over een evaluatie niet door Leiderdorp is overgenomen. 
Wethouder Binnendijk zegt toe de vragen van het CDA voor de raad schriftelijk te 
beantwoorden. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

8. RDOG Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

Het forum uit de wens om het in een breder kader te hebben over de gemeenschappelijke 
regelingen en de democratische legitimiteit. Wethouder Binnendijk geeft aan dat de Wet 
gemeenschappelijke regelingen nog niet landelijk is vastgesteld, maar dat hij de discussie in 
onder andere Leiden ook heeft gevolgd. De wethouder geeft aan dat een aantal bij de RDOG 
aangesloten gemeenten met de gedachte speelt een adviescommissie in te stellen bestaande 
uit leden uit gemeenten. Dit om de kaderstellende en controlerende rol van de raden richting 
de gemeenschappelijke regeling te versterken. Leiderdorp zal de vraag krijgen of het bereid is 
na te denken over een dergelijke commissie. De wethouder vindt dat een goed plan mits 
helder wordt wat de bevoegdheden worden van een dergelijke adviescommissie.

Over het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RDOG geeft wethouder 
Binnendijk aan dat er ten opzichte van de bestaande situatie niets verandert. De 
bevoegdheden van de raad blijven onveranderd en de regeling wordt alleen in 
overeenstemming met de praktijk gebracht. 

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

9. Laatste begrotingswijzing 2020
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

10. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021
De technische vragen van D66 en GroenLinks zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat het college wil nadenken of het 
aanpassingen wil maken in de kosten voor begraven in Leiderdorp en of de huidige hoge 
tarieven op de langere termijn wel te handhaven zijn.  

Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

11. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
Het forum acht het voorstel rijp voor besluitvorming in de raad van 14 december 2020. 

12. Rondvraag
-

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 9 november 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 



14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 18 januari 2021.

De griffier, De voorzitter,
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