
POLITIEK FORUM 13 september 2021

20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter: Hugo Langenberg

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Wethouder Binnendijk herinnert aanwezigen aan het woordvoerders overleg sociaal domein 
op woensdag 15 september.

4. a. Afscheid burgerraadslid Leander Tramper

Het forum neemt afscheid van dhr. Tramper met een woordje van dhr. Schipaanboord en 

voorzitter Langenberg.

b. Beëdiging burgerraadsleden de heer Ü. Güney en mevrouw M. van Ulden

Beide burgerraadsleden nemen de belofte af, de voorzitter schorst de vergadering om het 

forum de kans te geven beide burgerraadsleden te feliciteren.

5. Wensen en bedenkingen Principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering 
Leidse regio 
Er zijn vragen en vervolgvragen gesteld door CU-SGP, deze zijn beantwoord.

Het politiek forum bevraagt get college over de kosten en voorwaarden van de nieuwe 
structuur voor SP71. Alle partijen vragen om met alle deelnemende gemeenten goed 
gedefinieerde afspraken te maken en wat de kosten zijn voor deelnemers om te stoppen met 
de samenwerking, of er juist in te stappen. Het forum uit zorgen over de verplichte 
winkelnering.

Wethouder Binnendijk antwoord dat dit de start is van een nieuw proces, dit besluit geeft de 
grove richting aan, maar er moet nog veel gebeuren, waaronder de voorwaarden van 
gemeenten om erin te stappen en eruit te stappen. Het maken van een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) is weliswaar een collegebevoegdheid, maar de 
wethouder stelt voor te blijven informeren over dit onderwerp, bijvoorbeeld door dit een 
vast agendapunt te maken bij de auditcommissie. Er komt binnenkort duidelijkheid over de 
kosten, maar omdat er een DVO gesloten wordt houdt de gemeente meer grip op de kosten 
dan er nu is met SP71. De wethouder vervolgt over gedwongen winkelnering dat dit vooral 
geldt voor de eerste periode, zodat de deelnemende gemeenten niet direct producten elders 
afnemen en er meteen een tekort ontstaat. Hij zegt toe een presentatie te organiseren in de 
raad over de DVO. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 20 september 2021.

6. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 1 volgende uit de 1e Tertaalrapportage 
2021 
Er zijn vragen gesteld door VVD, deze zijn nog niet schriftelijk beantwoord omdat ze pas laat 



zijn binnengekomen, maar de wethouder beantwoordt ze alsnog mondeling.
Het politiek forum spreekt zich positief uit tegenover de voorliggende zienswijze en acht het 
onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 20 september 2021.

7. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
Er zijn vragen gesteld door GroenLinks en VVD, beide laat ingediend. De vragen van 
GroenLinks zijn al beantwoord, die van VVD volgen nog.

De leden van het politiek forum bediscussiëren met elkaar de ambitie van de gestelde 
kaders. Sommige partijen vinden de plannen te ambitieus, andere te weinig. Er wordt 
gesproken over de stijgende kosten voor inwoners, gebrek aan draagvlak, de 
participatieplannen en de gevolgen van pas ingestelde maatregelen. Er worden door 
verschillende partijen amendementen aangekondigd.  

Wethouder van Woudenberg antwoord dat er altijd een gewenningsperiode is met nieuwe 
maatregelen over afval. Hij stelt verder dat het voorgestelde beleid resultaat is van 
verschillende informatieavonden waarbij bezoekers aangaven het normaal te vinden dat 
mensen die meer afval produceren meer zouden moeten betalen. Misschien kan dit 
omgedraaid worden zodat niet de vervuiler betaald, maar de scheider wordt beloond. Hij 
zegt toe voor eind dit jaar op basis van gegevens van afvalverwerkers een overzicht te geven 
van de gevolgen van de maatregelen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 20 september 2021.

8. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Er zijn vragen gesteld door CU-SGP, deze zijn beantwoord.

Het politiek forum is positief over het beleidsplan en uit complimenten naar de opstellers van 
dit stuk. Het forum is blij dat er preventief gehandeld wordt, en vraagt zich af of er rekening 
gehouden wordt met een verwachten toename van het aantal mensen die gebruik maken 
van schuldhulpverlening door corona.

Wethouder Binnendijk antwoord dat hij de complimenten van het forum over zal brengen 
aan de ambtenaren. Hij stelt dat er nog geen recentere getallen zijn dan we nu hebben en 
ondanks alle voorspellingen is er nog geen indicatie dat de aantallen gaan stijgen. Misschien 
komt het toch nog. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 20 september 2021. 

9. Klankbordgesprek: Taskforce Sociaal Domein
Naar aanleiding van de collegebrief 21-06 Taskforce Sociaal Domein vindt er een 
klankbordgesprek plaats om eventuele wensen en vervolgstappen te inventariseren. Een 
belangrijk doel is het (op termijn) formuleren van bredere kaders en richtlijnen om domein-
overstijgende keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Bij de bespreking van dit agendapunt wil het college graag voorafgaand aan het opstellen van 
beleid informatie ophalen bij de raads- en burgerraadsleden. Er wordt geen besluit gevraagd 
aan de raad in de vorm van een raadsvoorstel en besluit.

De leden van het forum delen hun visie op de taskforce en het sociaal domein. Het college, 
wethouder Binnendijk, geeft aan dat hij graag nog een keer met de raad in gesprek wil over 
dit onderwerp. Hij komt te zijner tijd met een concreet voorstel naar het presidium.



10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden

Wethouder Van Woudenberg heeft korte mededeling dat het niet gelukt is om in augustus 
het plan Warmtenet te presenteren, hij hoopt dit in oktober te doen. 

11. Rondvraag 
Geen rondvraagpunten. 

12. Vaststellen verslag Politiek Forum 5 juli 2021
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen

13. Sluiting
23:33 sluiting
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