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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Wethouder Van Woudenberg roept de aanwezigen op naar het themacafé Energie van 
Holland Rijnland te gaan op 19 februari 2020. Op de agenda staat de concept Regionale 
Energie Strategie (RES). 

4. Baanderij keuze scenario
Het forum spreekt waardering uit voor het voorliggende voorstel en kan zich vinden in het 
scenario (scenario 2) zoals voorgesteld door het college als ontwikkelrichting voor de nog 
verder op te stellen gebiedsvisie. Wel geeft het forum een aantal aandachtspunten mee aan 
de wethouder: ontsluiting voor fietsers en ander langzaam verkeer, aanrijroutes en 
doorstroming voor fietsverkeer, leegstaande panden, bodemsanering, de 
woningbouwopgave en de combinatie van bedrijvigheid en wonen op één locatie, mobiliteit, 
ontlokken van marktinitiatieven en het groene karakter van de Zijldijk.  

Het college, wethouder Joosten, reageert op de opmerkingen vanuit het forum en geeft aan 
dat de deelnota’s mobiliteit, circulatie en langzaam verkeer ongeveer tegelijk met de 
gebiedsvisie Baanderij zullen worden voorgelegd aan de raad en dat er zeker wordt gekeken 
naar de samenhang tussen de twee onderwerpen. De gebiedsvisie Baanderij en de 
bedrijventerreinenstrategie staan gepland in de zomer van 2020 behandeld te worden in de 
raad. Ook geeft de wethouder aan dat er gesprekken plaatsvinden met de provincie over de 
opgaven die gedefinieerd zijn voor Leiderdorp. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

5. Bestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis
De technische vragen van GroenLinks zijn beantwoord. De leden van het forum staan positief 
tegenover de het voorstel van het college. 
Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

6. Coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis 
Het forum ziet het voorliggende voorstel als een procedurele stap die genomen moet 
worden en kijkt uit naar het bestemmingsplan. De leden van het forum vragen het college 
zowel omwonenden als de raad te blijven informeren over de plannen. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat de wijziging van het bestemmingsplan nog aan 
de raad wordt voorgelegd en dat er ook nog een inwonersavond wordt georganiseerd. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

7. Sport- en beweegnota 2020
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord. Het forum spreekt haar waardering uit 
voor de sport- en beweegnota en vindt het ambitieus beleid waarin veel facetten gedekt 
worden. Het forum bevraagt het college over een aantal punten. Zo ziet een aantal fracties 



graag de tussentijdse evaluatie plaatsvinden vóór 2022 en zien ze graag een huidige stand 
van zaken aangaande de sportnota 2013 en wat de consequenties zijn wanneer het 
sportakkoord niet slaagt. Ook bevraagt een aantal fracties het college over de optionele 
beleidspunten uit het sportbeleid en mist men de relatie met de regio. Daarnaast wordt er 
aandacht gevraagd voor de denksport en voor de ongeorganiseerde sport, maatwerk voor 
verenigingen die nog niet op eigen benen kunnen staan en aandacht voor een 
beweegvriendelijke openbare ruimte. Daarnaast wordt gevraagd oog te hebben voor de inzet 
van vrijwilligers. 

Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat een evaluatie binnen een jaar te kort dag is en 
dat de benodigde cijfers voor een dergelijke evaluatie dan ook nog niet bekend zijn. De 
wethouder geeft aan dat voor de zomer 2020 uitsluitsel is over het sportakkoord. 

Toezegging: 
Op verzoek van het forum zegt het college, wethouder Joosten toe voor de raad van 2 maart 
te komen met een stand van zaken rondom de sportnota 2013 en met een voorstel over de 
evaluatie van de doelstellingen zoals genoemd in de sport- en beweegnota 2020. Het forum 
stelt voor de doelstellingen te nummeren en bij elke doelstelling aan het eind van het jaar 
kort toe te lichten. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

8. Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021
De technische vragen van het CDA en van de VVD zijn beantwoord.
De leden van het forum bevragen het college over het inkoopplanjeugdhulp. Dit is een 
collegebevoegdheid, maar de leden van het forum willen graag extra geïnformeerd worden 
voordat het plan vastgesteld wordt op 13 maart 2020. Daarnaast geven de fracties het 
college een aantal aandachtspunten mee. Zo wordt aandacht gevraagd voor complexe 
casussen en specialistische zorg en de regievoering hierbij, het terugdringen van de 
wachtlijsten, keuzevrijheid binnen het inkoopplan, het tekort aan pleegouders. 

Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan dat het inkoopplan inzichtelijk wordt gemaakt 
voor de raadsleden en dat eventuele schriftelijke vragen hierover tot 13 maart gesteld 
kunnen worden. Op 13 maart vindt er een bestuurlijk overleg plaats over het plan. Ook biedt 
de wethouder aan een woordvoerdersoverleg in te plannen voor de woordvoerders 
jeugdhulp over het inkoopplan. De griffie zal een geschikte datum aan het presidium 
voorleggen. 

Toezegging: 
Wethouder Binnendijk zegt toe schriftelijk terug te komen met een reactie op de motie uit 
Leiden M.200002.01 GL Een gezin voor elk kind, aangenomen op 13 februari 2020.

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

9. Servicepunt71 begrotingswijziging 2 2020 SP71 
De VVD stelt het college de vraag of de voorgestelde begrotingswijziging niet eerder 
geconstateerd had kunnen worden en regulier in de begroting opgenomen had kunnen 
worden. 

Toezegging: Het college, wethouder Binnendijk, komt voor de raad van 2 maart bij de raad 
terug met antwoorden op de vraag van de VVD waarom er een aparte begrotingswijziging 
wordt voorgesteld voor kosten uit het project VRIS. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

https://leiden.notubiz.nl/document/8456211/1/M_200002_01_GL_Een_gezin_voor_elk_kind


10. Vrijval oude VZ IBOR t.b.v. baggerwerkzaamheden 2020 
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord. De VVD stelt een aanvulleden technische 
vraag en deze zal schriftelijk beantwoord worden door de wethouder. Ook GroenLinks geeft 
aan aanvullende vragen schriftelijk aan de wethouder te sturen. 

Het forum acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 2 maart 2020.

11. Rondvraag

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 20 januari 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 23 maart 2020.

De griffier, De voorzitter,
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