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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
Wethouder Binnendijk verzoekt de voorzitter om bij aanvang van agendapunt 
7.Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021 kort het woord te kunnen nemen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen
De voorzitter, de heer Langenberg, feliciteert de heer Tramper met het voorzitterschap van 
de SGP-jongeren.

4. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022 
Het forum uit waardering voor het werk dat de Veiligheidsregio doet en de gemaakte 
concept begroting. Een aantal fracties stelt de portefeuillehouder, burgemeester Driessen, 
vragen over de financiële taakstelling van de VRHM. 

De VVD betreurt het dat de VRHM geen structurele bijdrage kan leveren aan de 
bezuinigingsopgave van de gemeente Leiderdorp. De heer Groentjes vraagt de 
portefeuillehouder of de VRHM voorsorteert op een grotere financiële bijdrage vanuit 
Leiderdorp. De VVD wil weten wat gevolgen zijn van eventuele bezuinigingen en hoe de raad 
de kwaliteit van het werk van de VRHM kan beoordelen aan de hand van de gemaakte 
kosten. Ook D66 en de LPL noemen het teleurstellend hoe er met de financiële taakstelling 
wordt omgegaan. De heer Visser vraagt zich af of er in de zienswijze vanuit Leiderdorp het 
verzoek opgenomen kan worden dat de VRHM de taakstelling opnieuw tegen het licht houdt. 
GroenLinks oppert het gesprek met de Veiligheidsregio aan te gaan om te onderzoeken wat 
de regeling nodig heeft aan financiële middelen en welke taken de gemeente van de VRHM 
verwacht. Ook de PvdA wil graag kijken naar de werkzaamheden van de VRHM en wat hierin 
essentieel is en wat niet, in plaats van de eenzijdige blik op puur de taakstelling. De LPL 
steunt dit verzoek. Het CDA kan instemmen met de concept-zienswijze en spreekt de hoop 
uit dat ook andere gemeenten binnen de VRHM de zienswijze van Leiderdorp steunen. 
De ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor de positie van vrijwilligers binnen de 
Veiligheidsregio en de overregulering en extra geld die hun positie - vanwege het feit dat hun 
rechtspositie in strijd is met Europese wet- en regelgeving – met zich mee brengt. De heer 
Tramper kondigt een amendement aan waarin gevraagd wordt om juridische ruimte voor de 
positie van de vrijwillige brandweer. Daarnaast stelt de ChristenUnie-SGP een aantal vragen 
over de stand van zaken van de nieuwe brandweerkazerne in Leiden Noord. 

De portefeuillehouder, burgemeester Driessen, geeft aan dat de raad de zienswijze kan 
aanpassen en eventueel verzwaren door middel van amendementen. De discussie over de 
taakstelling speelt ieder jaar. Op de vraag van een aantal fracties om het gesprek aan te gaan 
met de VRHM en te kijken naar eventuele bezuinigingen op taken, geeft de burgemeester 



aan dat een dergelijk gesprek twee jaar terug heeft plaatsgevonden en dat het opnieuw 
aangaan van een gesprek altijd tot de mogelijkheden hoort. De burgemeester geeft aan dat 
er op dit moment gekeken wordt naar een oplossing voor de positie van de vrijwillige 
brandweer, maar dat eventuele uitkomsten hiervan nog niet zijn opgenomen in de huidige 
concept begroting. De burgemeester vermeld dat wat betreft de locatie van de 
brandweerkazerne in Leiderdorp er nog geen plannen zijn voor een nieuwe invulling, 
wanneer de kazerne in Leiden Noord in gebruik wordt genomen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 26 april 2021.

5. Liquidatie Stichting OBSG
Op vragen van de VVD geeft wethouder Van Woudenberg aan dat de raad van toezicht van 
de stichting OBSG positief terugkijkt op de fusie een jaar geleden. De financiële cijfers heeft 
de wethouder niet paraat. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 26 april 2021.

6. Verlenging aanstelling accountant
Alle fracties uit het forum uiten hun steun voor verlenging van de aanstelling van de 
accountant. De VVD, de heer Verwers, ook voorzitter van de auditcommissie, vraagt de 
griffier wanneer wanneer het nieuwe aanbestedingsprocedure begint en of er dan sprake zal 
zijn van een gezamenlijke proces tot aanbesteding binnen de Servicepunt71 gemeenten. De 
overige fracties geven aan dit streven tot een gezamenlijke aanbesteding te ondersteunen. 

De griffier, de heer Rijsbergen, geeft aan dat er tussen de griffiers veel contact is en 
gesproken wordt over een gezamenlijke aanbesteding vanaf 2022. Bij dit proces worden ook 
de portefeuillehouders financiën en de concern controllers goed betrokken. Uiteindelijk 
moet dit resulteren in een selectie van een nieuwe accountant begin 2023. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 26 april 2021.

7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021
Wethouder Binnendijk geeft aan dat er twee textuele correcties zullen plaatsvinden in de 
stukken en dat de raad voor de raadsvergadering van 26 april de nieuwe stukken ontvangt. 
De wijzigingen zijn niet inhoudelijk. 
Ook geeft de wethouder aan dat er vanuit het college is er een memo aan de stukken 
toegevoegd waarin wordt ingegaan op de vraag vanuit de auditcommissie hoe herijking van 
de reserve bouw- en grondexploitatie opgebouwd is.

Op vragen vanuit de ChristenUnie-SGP geeft wethouder Binnendijk aan dat het Groene Hart 
Centrum nog niet opgenomen is in de GIG 2021 en ook de Baanderij nog niet. Nu zitten beide 
projecten nog in de planfase. Mocht het nodig zijn worden de projecten opgenomen in de 
grondexploitatie. Op de vraag vanuit de VVD of de terminologie van de GIG kan worden 
aangepast en in lijn kan worden getrokken met wat andere gemeenten gebruiken geeft de 
wethouder aan dat dat niet nodig is. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 26 april 2021.

8. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden



De heer Bos van het CDA vraagt wethouder Van Woudenberg over de bevindingen van de 
wethouder in de regio naar aanleiding van de motie over samenwerking in de Leidse regio. 
Wethouder van Woudenberg geeft aan dat er recent een brief aan de raad is gestuurd met 
een update. Een eerstvolgende update volgt vlak voor het zomerreces en ook in de eerst 
volgende commissie regionale samenwerking wordt de raad verder geïnformeerd. Daarnaast 
zal er na de zomer fysieke bijeenkomst worden georganiseerd voor alle raden uit de regio. 

9. Rondvraag
- 

10. Vaststellen verslag Politiek Forum 22 maart 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 25 mei 2021.

De griffier, De voorzitter,
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