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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. De voorzitter stelt voor rond elven te 
inventariseren of de agenda van het politiek forum vanavond wordt afgemaakt of dat de 
agenda op dinsdag 23 maart wordt vervolgd. 

3. Mededelingen
Frank van Noort (VVD) geeft aan bij de raad van 29 maart een update te geven over de eerste 
bijeenkomst van de commissie regionale samenwerking op 2 maart 2021. 

4. Advies Commissariaat Media
Er hebben zich twee insprekers gemeld, Chris de Waard, hoofdredacteur van Sleutelstad, en 
Rudo Slappendel, algemeen directeur van RTV Leiderdorp. Beiden geven een korte 
toelichting op hun inschrijving om aangewezen te worden als lokale publieke media 
instelling. 

De leden van het forum uiten hun tevredenheid over de samenwerking met RTV Leiderdorp 
de afgelopen jaren en zien geen reden om af te wijken van het voorstel van het college om 
deze samenwerking voort te zetten. Een aantal fracties pleit voor een gelijktijdig 
aanbestedingstraject in de regio in de toekomst en hierop aan te dringen bij het 
Commissariaat voor de Media. Wethouder van Woudenberg geeft aan dit mee te nemen in 
gesprekken met het Commissariaat. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 29 maart 2021.

5. Rekenkamerrapport Duurzaamheidsbeleid Leiderdorp
Het rekenkamerrapport is besproken in de auditcommissie van 9 februari, waarbij de leden 
aangaven het concept besluit als goede basis te zien voor de behandeling in het politiek 
forum en raad. Vanuit de auditcommissie verdedigt Huibrecht Bos (CDA) het voorliggend 
voorstel. De voorzitter geeft aan dat de leden van de raad scherpte in de besluittekst kunnen 
aanbrengen door tijdens de raadsvergadering van 29 maart amendementen in te dienen. 

De fracties uit het forum uiten hun waardering voor het gedane onderzoek door de 
Rekenkamer en lichten hun aandachtspunten uit het rapport toe. Wethouder van 
Woudenberg kan zich vinden in de accenten die door de fracties worden gelegd. De 
ChristenUnie-SGP vraagt de wethouder of het mogelijk is als Leiderdorp deel te nemen aan 
een gemeentelijke duurzaamheids-index zodat vergelijkingen tussen gemeenten inzichtelijk 
worden. De wethouder staat hier positief tegenover maar noemt ook een aantal bezwaren.
De VVD en het CDA kondigen een amendement aan. De overige fracties geven aan mee te 
willen werken aan een raadsbreed amendement. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 29 maart 2021.



6. Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021
Een aantal fracties bevraagt het college over de handhaving op de declaraties van de voucher 
en op de verzilvering van de laatste 35% van de vouchers in de komende maanden. 
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat er via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen 
gecommuniceerd zal worden en dat mensen die hun voucher kwijt zijn een duplicaat kunnen 
aanvragen bij de gemeente. Ook geeft de wethouder aan dat er waarschijnlijk een nieuwe 
voucherronde aankomt die minder bureaucratisch zal worden ingericht en zich met name zal 
richten op huurders. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 29 maart 2021.

7. Klankbordgesprek: Grondstoffenbeleid
Naar aanleiding van de collegebrief 21-008 Discussienota van afval naar grondstof vindt er 
een klankbordgesprek plaats aan de hand van de discussienota ‘Van afval naar 
grondstoffenbeleid’ over de landelijke VANG doelstellingen.

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

Het forum betreurt het feit dat de gemeente Leiderdorp nog erg ver van de VANG 
doelstellingen verwijderd is. De fracties bevragen het college over het afvalbeleid van de 
afgelopen jaren en doen suggesties om dichter in de buurt te komen van de te behalen 
doelstellingen. Een aantal fracties uit de frustratie van het niet halen van de doelstellingen en 
geven aan dat de voorgestelde maatregelen niet zullen voldoen. Men vraagt het college 
scherper te analyseren welke problemen er precies zijn en verder te kijken dan het geven van 
financiële prikkels. Daarnaast vragen fracties het college goed te investeren in het creëren 
van draagvlak onder inwoners wanneer er een strategie uitgerold wordt. 

Het college, wethouder Van Woudenberg geeft aan dat alle opmerkingen uit het forum 
worden samengevat en worden meegenomen in gesprekken met inwoners en derden. Het 
zal als input dienen voor de totstandkoming van het nieuwe beleid. 

8. Klankbordgesprek: Economisch beleidsplan
Naar aanleiding van de collegebrief 21-011 Economisch beleidsplan vindt er een 
klankbordgesprek plaats. Per 2021 loopt het economisch beleidsplan 2014-2020 
‘Ondernemend Leiderdorp’ af. Er wordt een korte toelichting gegeven door het college op de 
evaluatie van het huidige beleidsplan en aansluitend bespreken de fracties het onderwerp.
 
Dit klankbordgesprek is bedoeld om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij een 
actualisatie van het economisch beleid. Er wordt geen besluit gevraagd aan de raad in de 
vorm van een raadsvoorstel en besluit. 

Het forum bespreekt het economisch beleidsplan en geeft het college aandachtspunten mee 
voor het op te stellen beleid. De fracties benadrukken het belang van als gemeente te 
werken aan hetgeen waarbij het verschil kan worden gemaakt en te investeren in hetgeen al 
goed gaat. Wethouder Joosten geeft aan aan de slag te gaan met alles wat het forum naar 
voor heeft gebracht en is tevreden met de gegeven input. 



9. Erratum Verordening schuldhulpverlening 2021
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 29 maart 2021.

10. Evaluatie schuldhulpverlening
Naar aanleiding van collegebrief 21-010 Schuldhulpverlening huidige weergave en evaluatie 
EHBG, vindt er een klankbordgesprek met het forum plaats. Bij de behandeling van de 
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening heeft de raad aangegeven, voorafgaand aan 
het beleidsplan graag een evaluatie te willen zien. De opmerkingen of aanbevelingen worden 
meegenomen in het nieuwe beleidsplan. Er wordt nu geen besluit gevraagd aan de raad in de 
vorm van een raadsvoorstel en besluit. 

Het forum geeft het college concrete suggesties en aanbevelingen mee voor het nieuwe 
beleidsplan. Wethouder Binnendijk verzoekt de fracties na deze bespreking in het forum de 
lijstjes met aandachtspunten door te sturen zodat deze meegenomen kunnen worden. De 
wethouder zegt toe de meest recente beleidsplannen uit Leiden en een aangenomen motie 
in Leiden naar de raad te sturen. 

11. Normenkader en controleprotocol 2020-2021
Zonder bespreking in het forum, acht het forum het onderwerp rijp voor besluitvorming in de 
raad van 29 maart 2021.

12. Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
Zonder bespreking in het forum, acht het forum het onderwerp rijp voor besluitvorming in de 
raad van 29 maart 2021.

13. Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021
Zonder bespreking in het forum, acht het forum het onderwerp rijp voor besluitvorming in de 
raad van 29 maart 2021.

14. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Wethouder Binnendijk koppelt kort terug over de gang van zaken bij SP71 waarover de raad 
binnenkort een collegebrief zal ontvangen, en over de bespreking van DZB in de 
gemeenteraad van Leiden. 

15. Rondvraag
-

16. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 januari 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 19 april 2021.

De griffier, De voorzitter,
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