DIGITAAL POLITIEK FORUM 31 MEI 2021
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. Afscheid burgerraadslid Tom Mentink (VVD) en beëdiging Burgerraadslid Sem Overduin
(PvdA)
De voorzitter staat stil bij het afscheid van dhr. Mentink en deelt enkele herinneringen.
Hierna wordt dhr. Overduin beëdigd. De aanwezigen feliciteren hem.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
5. Integrale visie laadinfrastructuur
Het politiek Forum stelt vraagtekens bij de in het voorstel genoemde veronderstelling dat
laadplekken gelijk zijn aan parkeerplekken en dat er dus geen parkeerplekken verloren gaan.
Dit terwijl het gestimuleerd wordt dat auto’s die vol zijn, van de laadplek afgaan. Hoe wordt
voorkomen dat elektrische auto’s te lang op één plek blijven staan en zo laadplekken bezet
houden voor anderen? Hoe vergroten we het draagvlak voor laadplekken ten opzichte van
normale parkeerplekken? Enkele partijen vragen of er mogelijkheden zijn om concurrentie
tussen netproviders te verhogen en of er duurzaamheidseisen aan laadstroom worden
gesteld. Andere partijen vragen zich af of het toch niet mogelijk zou moeten zijn om een auto
met eigen stroom vanuit huis op te laden.
Wethouder Van Woudenberg antwoordt dat er door een gebrek aan parkeerruimte gekozen
is om laadplekken gelijk te stellen aan parkeerplekken. Daarnaast zal er geen handhaving zijn
om erop toe te zien dat mensen die de laadpaal niet meer nodig hebben, de laadplek
verlaten, omdat een laadplek net als een normale parkeerplek is. Daarnaast is de praktijk dat
mensen het binnen hun wijk zelf oplossen door onderlinge afspraken te maken. Het college
adviseert, gezien het creëren van een onveilige situatie, auto’s zelf met snoeren opladen niet.
Het college is voor concurrentie en zou graag meer aanbieders van laadstroom zien. Het is nu
niet verplicht dat aanbieders werken met groene stroom, maar het kan wel opgenomen
worden in volgende contracten. Gemeente heeft altijd de intentie te communiceren met de
buurt voor het plaatsen van laadpalen, het is duidelijk dat ze er komen. Daarnaast wordt er
zoveel mogelijk gekozen voor plekken waar mensen zo min mogelijk overlast hebben. De
wethouder adviseert om een onderzoek naar de mogelijkheden van zelf laden op te nemen
in een volgende nota, of in een motie.
Toezegging:
Op verzoek van het forum zegt de wethouder toe op zoek te gaan naar meer marktpartijen,
om zo de concurrentie onder aanbieders voor laadstroom te verhogen.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juni 2021.
6. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Leiderdorp 2021-2022
Na vragen vanuit het forum doet wethouder Van Woudenberg een toezegging.

Toezegging:
Op verzoek van het forum zegt de wethouder toe te onderzoeken of het mogelijk is het
raadsvoorstel aan te passen zodat het totaalbedrag van energievoucher niet meer minstens
75,- euro is, maar de werkelijke kosten tot maximaal 75,- euro. Daarnaast wordt er gekeken
of de lijst met duurzaamheidsregelingen aan te vullen is met goede suggesties van inwoners.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juni 2021.
7. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijking van omgevingsplan
Gezien het feit dat er een half jaar uitstel is voor de invoering van deze wet en er nog veel te
bespreken valt, achten alle partijen dit voorstel niet rijp voor besluitvorming en stellen het
voor om na de zomer te behandelen.
Wethouder Joosten antwoordt hierop dat het wenselijk is zo vroeg mogelijk inspraak te
faciliteren. Hij verzoekt het presidium om te bespreken op welke wijze de raad geïnformeerd
wil worden. Hij stelt zo snel mogelijk verder te willen met het participatieproces.
Het forum acht het onderwerp nog niet rijp voor besluitvorming in de raad.
8. ODWH zienswijze Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
De VVD verwondert zich over het gemak waarin de GR’en over de ambitie van het
verminderen van de bijdrage van gemeenten heen stapt. De maximale reserve is al
overschreden, maar we maken nog steeds meer geld over. Wethouder Van Woudenberg
antwoordt dat als blijkt dat er een overschrijding is van 5% of meer, dit geld terug vloeit naar
de gemeentes, tenzij er een specifieke bestemming is voor dit geld. Hij zegt toe dat wanneer
dit het geval is, hij namens de gemeente Leiderdorp zijn rol pakt en dit geld terugvraagt. De
wethouder antwoordt daarnaast op vragen van het CDA dat er op dit moment geen rekening
is gehouden met eventuele extra uren inhuur, mochten die erbij komen dan zal de gemeente
Leiderdorp net als andere gemeenten bij moeten plussen.
Toezegging:
Op verzoek van de VVD zegt de wethouder toe om schriftelijk terug te komen op een vraag
waarin om opheldering gevraagd wordt op basis van welke berekening er bepaald is dat de
1% taakstelling is gehaald.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juni 2021.
9. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024
De VVD stelt enkele technische vragen, welke op aanraden van de voorzitter schriftelijk
beantwoord zullen worden. Alle partijen gaan akkoord met het voorstel, en geven de RDOG
complimenten voor het werk dat ze doen.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juni 2021.
10. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
De wethouder antwoordt op vragen vanuit het forum dat er inderdaad gezocht wordt naar
een nieuw samenwerkingsmodel. Er wordt naar gestreefd de raden na de zomer te kunnen
informeren. Er is inderdaad 1 miljoen gereserveerd voor “knelpunten in de organisatie,” dit
zal uitgebreid besproken worden in de audit commissie. Ook wordt er gezocht naar een
gezamenlijke accountant voor de regio.

De voorzitter verzoekt de griffie dit agendapunt op de agenda van de volgende vergadering
met de auditcommissie te plaatsen.
Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 7 juni 2021.
11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
12. Rondvraag
Wethouder Van Woudenberg geeft een aanvulling op zijn eerdere opmerking bij de
ODWH.
Dhr. Verwers van de VVD vraagt naar de bijeenkomst tussen raadsleden en
financiële experts van de Veiligheidsregio. De burgemeester zal dit nagaan.
Dhr. Verheggen van de LPL vraagt of de afsluiting van de Zijldijk wegens
werkzaamheden niet anders had gekund. Wethouder Van Woudenberg antwoordt
dat na klachten de werkzaamheden zijn aangepast en dat de aannemer na afloop zijn
excuses zal maken aan de omwonenden.
13. Vaststellen verslag Politiek Forum 25 mei 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur.

Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 28 juni 2021.
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