
POLITIEK FORUM 5 JULI 2021

21.15 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter: Hugo Langenberg.

1. Opening
21.15 geopend

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Jaarstukken 2020 
Alle fracties zijn geven complimenten over de jaarstukken. Wel worden er nog enkele vragen 
gesteld aan de wethouder. Verschillende fracties vragen zich af waarom de post voor de 
inhuur van extern personeel zo hoog uitvalt. Is er een achterliggende oorzaak voor dit 
capaciteitsgebrek? Waarom lukt het niet om gekwalificeerd personeel in vaste dienst te 
nemen? Is er al zicht op de gevolgen van corona op de cijfers van het lopende jaar en houden 
we rekening met de kosten voor coronasteun die nog zullen komen? Ook is er een oproep 
om ruimhartig om te gaan met aanvragen van coronasteun.

Wethouder Binnendijk antwoord dat de ambtelijke capaciteit inderdaad onder druk staat. 
Het verhoogd verloop heeft te maken met verschillende, uiteenlopende redenen en baart 
het college zorgen. De financiële positie van leiderdorp is best goed, er zijn de nodige zorgen 
maar het weerstandsvermogen is goed. Er wordt rekening gehouden dat er nog kosten uit de 
samenleving binnenkomen en het college heeft het al als beleid om niet te streng te zijn met 
aanvragen van coronasteun. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

5. 1e Bestuursrapportage 2021
Wethouder Binnendijk antwoord op vragen uit het forum dat hij het eens is met de 
opmerking dat het raadsvoorstel gezien de materie wat uitgebreider had gemogen. Hij zegt 
ook een aantal schriftelijke antwoorden te geven op technische vragen die weden gesteld. 
Ook bevestigd de wethouder dat hij de raad regelmatig zal informeren over ontwikkelingen 
binnen SP71, zoals tijdens een eerdere vergadering is toegezegd (toezegging 2020-11 020) 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

6. Rondvraag
-

7. Vaststellen verslag Politiek Forum 28 juni 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur.



Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 13 september 2021.

De Griffier, De Voorzitter,
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