
 POLITIEK FORUM 11 oktober 2021

20.00 UUR POLITIEK FORUM 
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 Van Woudenberg doet twee 2 mededelingen doen namens het college:
- Het college van gemeente Rotterdam heeft een voorstel naar de Rotterdamse 
 gemeenteraad gestuurd om te stoppen met hun rol in het Warmtebedrijf. Hierop 
 wordt een regionale voorbereidt, deze wordt te zijner tijd naar uw raad gestuurd. Het 

 is een tegenslag, maar de samenwerking is nog niet van de baan. 
- Leerlingenvervoer en regiotaxi hebben chauffeurs te kort. De dienstverlening is 
 daarom onder de maat, we zoeken een oplossing, hebben ouders geïnformeerd en 
 houden hen op de hoogte, zorgen ervoor dat er geen kinderen thuisblijven en school 
 missen, ook als de gemeente daarop inlevert, maar dit ter informatie. Laat ons weten 

 wanneer we iets missen.
De voorzitter doet ook 2 mededelingen:
- Begrotingsmarkt is 27 oktober, deadline inleveren technische vragen is aanstaande 
 donderdag.
- Begrotingsraad is 5 november, gezamenlijk eten, als je mee wilt eten meldt je aan bij 
 de griffie. 

 

4. Beëdiging burgerraadsleden De heer Vorst en de heer Van Malkenhorst (beide GL)
De heer Vorst neemt de eed af, de heer Malkenhorst de belofte. De voorzitter schorst de 
vergadering om het forum de kans te geven beide burgerraadsleden te feliciteren

5. Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
Er zijn vragen gesteld door CU-SGP en VVD, deze zijn beantwoord.

Het politiek forum vraagt het college wat de maatschappelijk impact is van dit besluit. Wat 
speelt er achter de cijfers? Kan het nieuw te formeren kabinet gevolgen hebben voor het 
huidige financiële plaatje? Leden van het forum geven de wethouder mee dat het goed is om 
regionaal te blijven samenwerken om zo het aantal daklozen in onze gemeente te 
verminderen.

Het college, wethouder Binnendijk antwoord dat hij het eens is dat het een financieel 
ingestoken verhaal is. Hij zegt toe de raad stukken toe te sturen om te laten zien wat de 
lokale impact is van de decentralisatie van maatschappelijke zorg. Qua financiën zitten we 
aan de goede kant, het college is er zeker van dat beslissingen van het Rijk dit niet zullen 
kenteren.

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

6. Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning 
Leidse regiogemeenten



Een aantal fracties bevragen het college over de wens het aantal zorgaanbieders terug te 
dringen, terwijl er alsnog ruimte moet zijn voor lokaal maatwerk in buurten. Er ontstaat een 
gesprek over de stabiliteit van langdurige tegenover de flexibiliteit van kortlopende 
contracten. Er bestaat een breed gedeelde wens om rust te creëren in zorgland en daarnaast 
de hoeveelheid administratie te verminderen. Enkele partijen zetten vraagtekens bij de 
mogelijkheid van gedwongen samenwerking of vragen zich af of er voldoende personeel 
voorhanden is om deze ambities waar te maken. Komt er een lijst met beslismomenten van 
de wethouder? 

Het college, wethouder Binnendijk antwoord dat hij zal toetsen bij de ambtelijke 
ondersteuning of voorkeursaanbieders kan werken. Hij geeft aan dat hij dit mee zal nemen in 
het verdere proces. Hij vervolgt dat er al geruime tijd gesproken wordt met zowel grote, als 
kleine zorgaanbieders, men streeft ernaar beide mee te nemen, ook gezien het 
spanningsveld tussen het aantrekkelijk maken voor aanbieders en zelf de flexibiliteit hebben 
om iets nieuws te kiezen. Het college denkt dat dit verstandig is. Daarnaast schat het college 
in dat we door deze stappen te nemen ongeveer 55 aanbieders over zullen houden, minder 
dan de helft dan er nu is, maar nog voldoende om uit te kiezen. De wethouder zegt toe dat 
het college de raad zal informeren over de vervolgstappen van dit traject. Hij komt schriftelijk 
terug op de vraag of er een gesprek komt met zorgaanbieders. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

7. Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Het forum merkt op dat enkele technische vragen nog niet zijn beantwoord en vraagt of het 
college erop naziet dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Daarnaast worden er gevraagd naar 
een indicatie van de kosten van dit voorstel. 

Het college, wethouder Binnendijk antwoord dat hij op dit moment geen indicatie van de 
kosten heeft en vraagt het forum de vraag schriftelijk te stellen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

8. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
Zonder inhoudelijke bespreking in het forum, acht het forum het onderwerp rijp voor 
besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

9. Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) Accommodaties 2021-2030
Enkele partijen vragen naar duurzaamheidsmaatregelingen. Waar ligt het omslagpunt tussen 
duurzaamheids- en onderhoudsmaatregelingen? Ook komen er vragen op wanneer de raad 
de strategische vastgoedplanning mag verwachten. Er worden meerdere technische vragen 
gesteld, waarop de voorzitter aangeeft dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden.

Het college, wethouder Van Woudenberg antwoord dat er op dit moment is gekozen voor 
van sober en doelmatig onderhoudt, omdat dit een gebruikelijk niveau is, gezien de ambities 
van de komende tijd. Maar, als er panden groot onderhoud vergen dan krijgen ze meestal 
meer dan slechts het broodnodige.  Dit doen we voor sommige panden, maar het is vooral 
aan de raad om daar keuzes in te maken met de strategische vastgoedplanning, de 
verwachting is dat die over anderhalf jaar klaar is. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

10. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wijziging vaststellingsbesluit
Er zijn geen vragen vanuit het forum over dit agendapunt. 



Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.

11. Versterking kapitaalstructuur Alliander
Het forum stelt enkele vragen en stelt overwegend dat het maatschappelijke belang hierin 
zwaar weegt.

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 oktober 2021.  

12. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Er zijn geen zaken waarover terugkoppeling dient gegeven te worden.

13. Rondvraag 
Er zijn geen vragen vanuit het forum.

14. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 september 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 15 november 2021.

De griffier, De voorzitter,
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