
Kort verslag digitaal POLITIEK FORUM 14 april 2020

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Jeannette Hofman-Züter

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze eerste 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
De voorzitter van het forum deelt mede dat in de raad van 2 maart 2020 benoemde 
burgerraadsleden Verheggen en Mentink een verklaring ondertekend hebben waarmee ze 
tot volwaardig burgerraadslid geïnstalleerd zijn en vanaf nu deze functie ook kunnen 
uitoefenen. Het forum feliciteert Tom Mentink en Henri Verheggen. 

4. Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

5. Heelblaadjespad 1 vaststellen randvoorwaarden en coördinatieregeling
De technische vragen van het CDA zijn beantwoord. Het forum spreekt zich uit over een 
aantal aandachtspunten uit het raadsvoorstel. De wethouder wordt bevraagd over het 
percentage sociale woningbouw in het project en over hoe de wethouder de compensatie 
hiervan zal realiseren. Ook bevragen de leden de wethouder over de doorstroming binnen de 
woningmarkt en over de buurtkamer die zou functioneren als buurtruimte. Daarnaast heeft 
met name GroenLinks vragen over het groen in de wijk en de omgeving en over de inrichting 
van het groenoverleg. Het verzoek aan de wethouder is dit overleg samen te laten gaan met 
het Leiderdorps Groenoverleg. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat er binnen het project geen extra sociale 
woningbouw gerealiseerd kan worden, maar dat de norm van 30% op andere plekken in 
Leiderdorp zeer zeker haalbaar is. De wethouder geeft aan dat realisatie van het project zal 
zorgen voor een goede doorstroming in de woningmarkt. 

Toezegging: het college, wethouder Joosten, komt voor de raad van 20 april met informatie 
over hoe invulling kan worden gegeven aan manieren van communicatie over de buurtkamer 
als buurtproject. 

Toezegging: het college, wethouder Joosten, zegt toe het Leiderdorps Groenoverleg te 
betrekken bij het project Heelblaadjespad 1.

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

6. Achthovenerweg 51 verbouw wagenschuur tot 2 woningen Vvgb  
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

7. Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020
De raadsvraag van GroenLinks is beantwoord. Het forum bevraagt de wethouder op een 
aantal technische punten. Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat mocht er 
een wachtlijst ontstaat in de uitreiking van vouchers, bij andere gemeenten gekeken wordt 



over er overschot is aan budget. Ook geeft de wethouder aan dat de bestedingslijst voor de 
duurzaamheidsvoucher niet limitatief is en dat de 74 duizend euro daadwerkelijk bestemd is 
voor de voucher. 

8. BSGR wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland 
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

9. Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 
De technische vragen van de ChristenUnie-SGP zijn beantwoord. Het college, wethouder 
Binnendijk, geeft aan dat er een lay-out fout in het raadsvoorstel zit en dat de raad voor 20 
april een nieuwe correcte versie ontvangt. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

10. Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
Het Rekenkamerrapport is op 20 januari 2020 in het politiek forum besproken. Toen werd 
het voorstel niet rijp geacht voor behandeling in de raad. Daarna is een aangepast voorstel – 
gemaakt op basis van een voorstel van de Rekenkamercommissie – besproken in het 
presidium en goedgekeurd voor behandeling in het politiek forum. Het aangepaste voorstel 
wordt nu besproken. 

Een aantal fracties geeft aan de regionale component in het voorstel te missen, doelend op 
de koppeling met Leiden. Graag zien zij dat Leiden en Leiderdorp samen tot een definitie 
komen van de knoppen zoals door de Rekenkamer beschreven. 

De voorzitter van het forum geeft aan dat voorliggend voorstel geen voortel van het college 
is en dat de fracties in de gelegenheid zijn middels amendementen het voorstel te wijzigen. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan het voorstel voordat het naar de raad gaat, eerst 
nog te bespreken met de griffier. Voorgesteld wordt om het voorstel daarna door te sturen 
naar het presidium en in een latere raad opnieuw te agenderen.

11. Uitvoeringskrediet Groene Hart Centrum
De technische vragen van ChristenUnie-SGP en van de VVD zijn beantwoord. Het forum 
bevraagt de wethouder over de stand van zaken van de koopovereenkomst, de 
beheerkosten, de groenonderhoudskosten en de inrichting. De leden vragen zich af of het 
haalbaar is om in 2020 het aanbestedingsproces af te ronden en wanneer de overdracht naar 
de exploitant zal zijn. De leden bevragen de wethouder over de risico’s indien er iets 
verkeerd gaat in de dekking. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat het plan inderdaad niet zonder risico’s is. 
De aanbesteding kan echter relatief snel gerealiseerd worden en zal voor de zomer 2020 
starten. De wethouder geeft aan dat de subsidie van de Oude Rijnzone de deadline van 1 
januari 2021 heeft. 
De wethouder zegt in april 2020 de koopovereenkomst met de exploitant te kunnen 
ondertekenen, met een Corona-voorbehoud. De wethouder acht het plan zeker haalbaar en 
noemt het gedegen. Indien de raad het uitvoeringskrediet niet beschikbaar stelt dan stopt 
het project.

De VVD fractie vraagt de wethouder wat er gebeurt wanneer uitstel subsidie Oude Rijnzone 
niet plaatsvindt en dus niet beschikbaar wordt gesteld. En vraagt welke consequenties het 
heeft wanneer de raad het uitvoeringskrediet niet beschikbaar stelt. De D66 fractie vraagt of 
de raad regelmatig van de voortgang van dit project op de hoogte gesteld kan worden. 



Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat de deadline van de subsidieverstrekking 
van 1 januari 2021 gehaald zal worden. Indien de raad het uitvoeringskrediet niet 
beschikbaar stelt en het project per direct stopt dan is gebouw nog in eigendom van de 
gemeente en moeten projectkosten worden afgeboekt.

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk, komt voor de raad terug met informatie over 
de projectkosten die afgeboekt zouden moeten worden indien het project stopt. En 
vanzelfsprekend zal de wethouder de raad op de hoogte houden van de voortgang van het 
project. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

12. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2020.

13. Rondvraag
-

14. Vaststellen verslag Politiek Forum 17 februari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 18 mei 2020.

De griffier, De voorzitter,
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