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20.00 UUR POLITIEK FORUM 
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet alle (burger)raadsleden en kijkers thuis 
welkom. De voorzitter vermeldt een bericht van verhindering van wethouder Binnendijk. De 
agendapunten die onder de portefeuille vallen van wethouder Binnendijk zullen in dit forum 
waargenomen worden door wethouder Van Woudenberg.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit het forum en het college. 

4. Beëdiging burgerraadslid de heer De Jong
Dhr. De Jong (VVD) legt de eed af en het forum feliciteert hem met zijn beëdiging.

5. Verordening Jeugdhulp 2022
In afwezigheid van wethouder Binnendijk neemt wethouder Van Woudenberg dit 
agendapunt waar. De voorzitter verzoekt het forum eventuele technische vragen per mail te 
stellen zodat deze uiterlijk vrijdag 17 december 2021 schriftelijk beantwoord kunnen 
worden. 

De reeds gestelde technische vragen van de fracties van D66, ChristenUnie-SGP en het CDA 
zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 

De fractie van de VVD uit haar waardering voor het feit dat in de voorliggende verordening 
de ambities goed beschreven zijn en duidelijk geconcretiseerd zijn. Mevrouw Van Elburg 
geeft aan schriftelijk aan de wethouder te vragen hoe het jeugdteam denkt over deze 
verordening en over de uitvoerbaarheid ervan, en wat de stand van zaken is van de 
normalisering. De fractie van D66, mevrouw Barendse, geeft aan schriftelijke vragen te zullen 
stellen aan de wethouder over onder andere pgb-aanvragen en de indexatie van de tarieven. 
Mevrouw Hempen van het CDA uit haar waardering voor het feit dat de raad zo goed 
betrokken is bij de totstandkoming van de verordening. Aanvullende vragen, onder andere 
over het expliciet benoemen in de toelichting bij de desbetreffende artikelen in de 
verordening van de prioritering in adequaatheid en kosten van voorzieningen, zullen 
schriftelijk gesteld worden. 
Wethouder Van Woudenberg gaat in op een aantal zaken die genoemd zijn door het forum 
en benadrukt in zijn bijdrage dat de gemeente in alle gevallen als eerst zal kijken naar de 
meest adequate aanbieding en daarna pas kosten in ogenschouw neemt. 

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

6. Financiële Verordening 2022
De technische vragen van de VVD zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. De voorzitter 
vermeldt dat op dinsdag 14 december een vergadering van de auditcommissie plaatsvindt 
waarin dit onderwerp ook besproken wordt. Technische vragen worden daarin verder 
behandeld. 



De heer Verwers van de VVD vraagt aandacht voor de frauderisicoanalyse en over het 
integraal huisvestingsplan. Deze onderwerpen worden morgen in de auditcommissie verder 
besproken. 

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

7. Doorlichting Reserves en Voorzieningen 2021
De technische vragen gesteld door ChristenUnie-SGP zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. 
De voorzitter wijst het forum erop dat er vanmiddag een memo van de griffier is toegevoegd 
aan de stukken aangaande de reserve Rekenkamer. Dat wordt in de auditcommissie van 
dinsdagavond verder besproken. Het forum geeft complimenten voor het stuk van het 
college. 

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

8. Decemberwijziging 2021 
De technische vragen gesteld door de VVD zijn beantwoord en in het RIS geplaatst. De heer 
Vastenhoud van GroenLinks vraagt aandacht voor een onlangs aangenomen motie over 
‘klare taal’ en brengt in herinnering het streven voorstellen zo duidelijk mogelijk te schrijven.  

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

9. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 4 2021 Servicepunt71
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 20 december 2021.

10. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2022
De heer Verwers van de VVD vraagt aandacht voor de communicatie over de verhoging van 
tarieven. De heer Visser van D66 merkt een tikfout op in het stuk aangaande de 
lijkbezorgingsheffingen. Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat de genoemde 78% klopt 
en de 28% een tikfout is. 

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

11. Klankbordgesprek: Paraplubestemmingsplan woongebruik en kamerverhuur Leiderdorp
Er spreekt een inwoner van Leiderdorp in over het onderwerp.  

Het politiek forum is positief over het voorliggend plan en geeft aan te zijner tijd te kunnen 
instemmen met het paraplubestemmingsplan. De fracties van GroenLinks en de PvdA stellen 
vragen over de mogelijkheden van woningsplitsen. De fractie van de LPL, de heer Bruggeman, 
uit kritiek op de manier waarop de klankbordsessies worden ingericht en merkt op dat wat 
de LPL fractie betreft op deze manier een verkapt raadsvoorstel wordt voorgelegd aan het 
forum. De heer Bruggeman is benieuwd naar de evaluatie die in januari in het presidium zal 
worden gehouden.  

Wethouder Joosten geeft aan het prettig te vinden bij het forum gepolst te hebben hoe het 
bestemmingsplan valt, voordat aan de inwoners gevraagd zal worden. Op vragen van het 
CDA geeft de wethouder aan dat er gehandhaafd wordt op verkamering, meestal op basis 
van meldsystemen. De wethouder geeft aan zeker mee te willen denken met de raad om 
uitzonderingen toe te staan binnen het beleid, bijvoorbeeld wanneer het gaat om 
woningsplitsing. 



12. Aanwijzing van categorieën van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
Dit onderwerp is na toelichting tijdens een extra informatieavond op 9 november 2021 en 
een beschikbaar gesteld memo, nu opnieuw geagendeerd voor het politiek forum en de raad. 
Het forum staat positief tegenover voorliggend voorstel en een aantal fracties stelt 
aanvullende vragen aan de wethouder. De vragen betreffen met name onzekerheden die 
zitten in het proces van implementatie van de Omgevingswet. Het college neemt de raad 
mee in alle stappen die gezet worden. 

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

13. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Wethouder Van Woudenberg deelt mede dat bij afgelopen Algemene Bestuursvergadering 
van de ODWH akkoord is gegeven om de huidige strategie nog twee jaar door te zetten. Op 
die manier heeft de ODWH in de nieuwe collegeperiode de tijd een nieuwe strategie uit te 
zetten. 
Ook deelt wethouder Van Woudenberg mede dat er op dit moment een discussie binnen 
Holland Rijnland loopt over de toekomst van Holland Rijnland. Vanuit de deelnemende 
raden, colleges en griffies wordt hierover in door HR georganiseerde sessies gesproken. 

14. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

15. Vaststellen verslag Politiek Forum 15 november 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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