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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Jeannette Hofman-Züter

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Langenberg van de LPL. De 
voorzitter wenst namens alle aanwezigen fractievoorzitter van de LPL, Hugo Langenberg, 
beterschap.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging:

- Agendapunt 10 wordt, op verzoek van het college en met instemming van het forum, 
verplaatst naar het volgend politiek forum en raad. Dit vanwege een aantal 
onvolkomenheden in het voorstel. In de volgende raadscyclus van februari en maart 
wordt het voorstel opnieuw geagendeerd voor de raad. 

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 

4. Jeugdhulp gemeentelijke toegang
Het forum bespreekt het kaderstuk voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang 
jeugdhulp vanaf 2021. De leden van het forum uiten waardering voor het stuk en bevragen 
de wethouder op een aantal inhoudelijke punten. Zo wordt er onder andere aandacht 
gevraagd voor ontschotting en monitoring van zorg, voor de inzet van specialistische 
jeugdhulp als uitzondering, de continuïteit in de overdracht van zorg, het proces van 
aanbesteden waar voor gekozen is, keuzevrijheid in het kiezen van zorgaanbieders, de 
samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders en de financiële haalbaarheid. 

Wethouder Binnendijk geeft aan voor de raad van 27 januari 2020 schriftelijk in te gaan op 
de aandachtspunten en vragen die vanuit het forum geuit zijn. Ook geeft de wethouder aan 
dat de termijn van ontschotting in de zorg niet gehaald zal worden. In een latere fase komt 
de wethouder hier op terug bij de raad. De wethouder geeft aan dat de aanbesteding, die 
volgt op het vaststellen van voorliggend stuk, een collegebevoegdheid is en niet aan de raad 
voorgelegd wordt. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

5. Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
Een aantal fracties vraagt de portefeuillehouder wat de financiële consequenties zijn van de 
veranderde werkwijze en verbreding in scope van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. 
De leden van het forum bevragen de portefeuillehouder met een aantal technische vragen 
over het verloop bij de vrijwillige brandweer en het effect van veranderde Europese wet- en 
regelgeving op de vrijwillige brandweer. 

De portefeuillehouder geeft aan dat dit laatste punt nog niet uitgekristalliseerd is en dat nog 
niet bekend is welke taken eventueel afgestoten worden. De portefeuillehouder geeft aan 
met de Veiligheidsregio gesprekken te voeren over financiën, de oproeptijden, de inzet van 
vrijwilligers en de overstap naar de nieuwe kazerne. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.



6. Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp

Het forum ziet graag meer discussie in de raad over zaken rondom de woningbouwopgave in 
Leiderdorp en zou daarnaast graag overzichten ontvangen van bijvoorbeeld langjarig aandeel 
van sociale woningbouw zodat ontwikkelingen gemonitord kunnen worden. Een aantal 
fracties stelt voor een werkgroep samen te stellen om te kijken hoe uitvoering gegeven kan 
worden aan de aanbevelingen vanuit de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. 
Voorgesteld wordt het rapport van de Rekenkamer in het presidium te agenderen zodat 
besproken kan worden hoe en wanneer de raad kan besluiten over de aanbevelingen. 

Het forum acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

7. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken 
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

8. Omgevingsdienst West-Holland 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 
De VVD kondigt een amendement aan voor de raad van 27 januari 2020. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

9. Omgevingsdienst West-Holland 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

10. GEANNULEERD Verordening naamgeving en nummering  (adressen) 2019 gemeente 
Leiderdorp
Het agendapunt wordt niet behandeld door het forum.  

11. Decembercirculaire 2019 en herstelbesluit Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds.
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord. De leden van het forum merken op dat 
het voorliggende voorstel moeilijk leesbaar en lastig te begrijpen is. De wethouder wordt 
gevraagd in de toekomst een beter te bevatten stuk aan de raad te presenteren. Wethouder 
Binnendijk uit hiervoor begrip en zal hier in de toekomst rekening mee houden. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 januari 2020.

12. Rondvraag
De voorzitter vermeldt dat de raad van 27 januari 2020 een halfuur later zal starten dan 
gebruikelijk. Start is om 21.00 uur. De reden hiervoor is dat aan het begin van de avond de 
Lichtjestocht vanaf de Koningin Julianaschool en de onthulling van het monument 
Levenslicht op de begraafplaats zal plaatsvinden. De burgemeester zal hierbij de lichtstenen 
ontsteken om de start van het bevrijdingsjaar te markeren.

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 9 december 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 17 februari 2020

De griffier, De voorzitter,
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