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20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

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

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
Wethouder Van Woudenberg informeert het politiek forum over de onderhandelingen over 
de aanleg van het warmtenet. De raad wordt binnenkort geïnformeerd over het 
principebesluit tussen de landelijke partijen en de Leidse regio. Besluitvorming hierover zal in 
mei 2021 plaatsvinden. 

4. Bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg
De technische vragen van D66 over het participatietraject en over de snelheid- en 
geluidsnormen op de Simon Smitweg zijn beantwoord. 

Een inspreker spreekt in en zet het participatietraject dat met omwonenden is doorlopen 
uiteen. 

Het politiek forum bevraagt het college over de voorgenomen reconstructie. De leden van de 
PvdA, GroenLinks en D66 uiten hun teleurstelling over het feit dat het college geen 
mogelijkheid ziet om van een deel van de Simon Smitweg een 30km/u weg te maken. 

Het forum betreurt het feit dat de inspreker en ook andere betrokkenen in het 
participatieproces het gevoel hebben dat de participatie niet goed is doorlopen en ze geen 
inspraak op de reconstructie hebben gehad. De leden van het forum geven het college mee 
bij toekomstige participatietrajecten goed aan verwachtingsmanagement te doen. 
In dit kader vraagt D66 het college om een evaluatie van het IBO protocol, waarbij veel 
aandacht moet zijn voor het managen van verwachtingen en het communiceren van de 
reikwijdte van de participatie. Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat de raad hier over 
een aantal weken geïnformeerd wordt.

Het college, wethouder Joosten, komt schriftelijk terug op vragen van de VVD en GroenLinks 
over de groenvoorziening in het gebied en op vragen van de VVD over sluipverkeer door het 
oude dorp. Op verzoek van de LPL geeft de wethouder aan dat er informatie richting de raad 
komt over de klanteisspecificatie die vastgesteld is eind 2020. 

Het college, wethouder Joosten, wijst op de vaststelling in de raad van de moiliteitsnota’s 
afgelopen najaar en daarmee op de vaststelling van de Simon Smitweg als een 
verkeersontsluitingsweg. Wat betreft het college is er nu bij de behandeling van de 
reconstructie Simon Smitweg geen sprake meer van een vraag of de Simon Smitweg  twee- of 
éénrichtingsverkeer moet zijn en of automobilisten er 30 km/h of 50 km/h mogen rijden. 

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

5. Kunst- en Cultuurnota 2021



Een aantal fracties uit het forum vraagt om alle ingediende zienswijzen op de kunst- en 
cultuurnota toe te voegen bij de stukken in het RIS. De wethouder geeft  hierop aan dat er 
naast de adviesraad maar één schriftelijke zienswijze is ingediend, deze is al gepubliceerd in 
het RIS.

De leden van het politiek forum bediscussiëren met elkaar de nut en noodzaak van het 
inzetten van een cultuurcoach, zoals voorgesteld in de voorliggende nota. Met name het 
CDA, de VVD, GroenLinks en de LPL uiten kritische geluiden over het instellen van een 
cultuurcoach. Men bevraagt de wethouder over de taken van een cultuurcoach, over 
waarom het geld niet direct ten goede kan komen aan kunst en cultuur, en of ondersteuning 
van de sector niet in de ambtelijke organisatie gevonden kan worden.  D66 en ChristenUnie-
SGP zijn uitgesproken voorstanders van het aanstellen van een cultuurcoach. 

Het college, wethouder Van Woudenberg, geeft aan dat de cultuurorganisaties niet perse 
hebben gevraagd om een cultuurcoach, maar dat er wel grote behoefte is aan een dergelijke 
verbinder binnen de sector en aan samenhang binnen de kunst en cultuursector. Ook geeft 
de wethouder aan dat 80% van de gemeenten een cultuurcoach heeft  en dat het aanstellen 
van zo’n coach past binnen het budget van Leiderdorp. De cultuurcoach werkt in opdracht 
van de instellingen en voor de instellingen. 

Voor de raadsvergadering van 25 januari komt het college bij de raad terug met een duidelijk 
geconcretiseerde taakomschrijving voor de  cultuurcoach. 

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

6. Verordening commissie regionale samenwerking 
Het politiek forum spreekt zich positief uit tegenover de voorliggende verordening en acht 
het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 25 januari 2021.

7. Woningbouwopgave prioritering offerte Havenland n.a.v. Rekenkameronderzoek - brief 
van het college 
Het politiek forum wordt de vraag gesteld naar welke van de in de offerte aangedragen 
oplossingen voor het aangaan van de discussie over prioritering van het woonbeleid de 
voorkeur uitgaat. Het forum spreekt zich, net als het college, uit voor optie 5.1 zoals 
beschreven in de offerte van Havenland. 

8. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Dit is een nieuw standaard agendapunt op de agenda van het politiek forum. Het college 
heeft de gelegenheid terugkoppeling te geven vanuit de gemeenschappelijke regelingen. 

Wethouder Binnendijk deelt het forum mede dat er in december 2020 overleg met de RDOG 
heeft plaatsgevonden. De wethouder heeft tijdens dit overleg zijn zorgen geuit over het 
uitblijven van financiële informatie, waarbij de tweede businesscase steeds wordt uitgesteld. 
Voor 15 april moet de begroting bij de raden liggen.

Wethouder Binnendijk geeft aan dat de besturen van de deelnemende gemeenten van SP71 
het besluit hebben genomen de voorgenomen opdracht om SP71 bij de gemeente Leiden te 
beleggen hebben verstrekt.  

Wethouder Binnendijk deelt het forum ook mede dat er een financieel tekort dreigt voor 
DZB. DZB heeft nu nog positief resultaat van twee ton. Het tekort dat in de komende jaren zal 
oplopen heeft te maken met een stop op subsidieverstrekking, Oplossingen voor het 
probleem kunnen gevonden worden in een krimp van het personeel, het aangaan van 



publiek-private-samenwerkingsconstructies en het oprichten van een taal-werk-bedrijf zodat 
deelnemers actief op de arbeidsmarkt kunnen deelnemen. 

9. Rondvraag
- 

10. Vaststellen verslag Politiek Forum 7 december 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 18 januari 2021.

De griffier, De voorzitter,
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