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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. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Bruggeman van de LPL geeft aan dat de fractie van de LPL niet het woord zal voeren 
bij de agendapunten 4. Klankbordgesprek ontwikkelkader Baanderij en 5. Klankbordgesprek 
Hoogbouwvisie. De heer Bruggeman stelt dat de LPL fractie van mening is dat 
klankbordgesprekken in algemene zin niet passen binnen het dualisme en de raad moet 
kunnen besluiten over door het college gemaakte voorstellen zonder zelf aan die voorstellen 
te hebben meegewerkt. De heer Verwers van de VVD en de heer Bos van het CDA geven aan 
enigszins verbaasd te zijn over deze opmerking. 

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

4. Klankbordgesprek: Ontwikkelkader Baanderij
Op verzoek van het college vindt deze klankbordsessie plaats. Voorafgaand aan de ter visie te 
legging van het concept Ontwikkelkader wil het college de raad laten reageren op een aantal 
zaken uit het Ontwikkelkader. Wethouder Joosten leidt het gesprek in het politiek forum kort 
in. 

De LPL heeft aangegeven niet het woord te voeren bij het klankbordgesprek vanwege een 
principieel bezwaar tegen dit soort gesprekken. 
De overige fracties uiten hun waardering voor het feit dat het college een klankbordgesprek 
aanbiedt. De fracties kunnen zich vinden in de uitgangspunten van het ontwikkelkader en 
geven de wethouder een aantal aandachtspunten mee. Het CDA noemt de continuïteit van 
ondernemingen en de werkgelegenheid als aandachtspunt. ChristenUnie-SGP 
beargumenteert dat de PDV (Perifere Detailhandels Vestiging) bedrijven de Baanderij 
aantrekkelijk maken en mist in het huidige voorstel perspectief en duidelijkheid over 
vestigingsmogelijkheden voor die bedrijven. De fractie vraagt ook aandacht voor een 
duidelijk kader wanneer de gemeente over zou gaan van proactief faciliterend grondbeleid 
naar actief grondbeleid en voor de kleinere ondernemers op de Baanderij. De VVD fractie ziet 
in het IKEA terrein een mogelijkheid voor de PDV bedrijven. De fracties van D66 en 
GroenLinks kunnen zich vinden in de uitgangspunten en geven het college mee regie te 
houden op dit project. Ook de PvdA stelt dat bij een dergelijk groot project sturing en regie 
zeer belangrijk is en vraagt de wethouder of de capaciteit binnen de organisatie hierbij 
toereikend is. 

Wethouder Joosten geeft aan alle opmerkingen van het politiek forum mee te nemen. Als 
reactie op de vraag van de PvdA over de capaciteit binnen het ambtelijk apparaat zegt de 
wethouder dat er een projectleider is aangesteld, er samen wordt gewerkt met externe 
bureaus en dat er fors in geld en mankracht wordt geïnvesteerd.



5. Klankbordgesprek: Hoogbouwvisie
Op verzoek van het college wisselt het politiek forum van gedachten over de keuzes die in de 
concept visie op bouwhoogtes voorgesteld worden. Wethouder Joosten leidt het onderwerp 
kort in en vraagt het forum hoe ze aankijkt tegen de concept visie op bouwhoogtes aan? 

De LPL heeft aangegeven niet het woord te voeren bij het klankbordgesprek vanwege een 
principieel bezwaar tegen dit soort gesprekken. 
Het forum staat positief tegenover voorliggende concept visie. Een aantal fracties geeft het 
college aandachtspunten mee. De fractie van de VVD raadt het college aan dat 
terughoudendheid belangrijk is in het afwijken van de uiteindelijke visie als het gaat om 
locaties of bouwhoogtes. Het CDA noemt communicatie en informatievoorziening richting 
inwoners als belangrijk aandachtspunt. De fractie vindt dat uitgekeken moet worden met 
vooraf zaken uitsluiten, zoals accenten in woonwijken. De ChristenUnie-SGP vindt dat de 
concept visie ruimtelijke voordelen en ook klimatologische voordelen biedt. De PvdA mist in 
de visie de mogelijkheid tot het optoppen van bestaande bouw om meer woonruimte te 
realiseren en wil graag weten welke gebouwen over optopcapaciteit beschikken. Ook vraagt 
de PvdA zich af of deze visie genoeg houvast beidt aan projectontwikkelaars. D66 geeft aan 
dat het tevreden is over het feit dat er genoeg aandacht is in de visie voor levendigheid op 
straatniveau. De fractie is van mening dat er achteraf, na het vaststellen van de visie, niet 
teveel moet worden afgeweken van de plannen. De VVD benadrukt ook de wens om vooraf 
goed vast te stellen zodat achteraf minder gewijzigd hoeft te worden ten aanzien van de 
visie. 

Wethouder Joosten zegt toe alle opmerkingen mee te nemen in de totstandkoming van de 
uiteindelijke visie. Daarnaast geeft de wethouder aan dat in algemene zin, maar dus ook 
wanneer het de visie op bouwhoogtes betreft, het mogelijk is af te wijken van de plannen 
door middel van bijvoorbeeld hardheidsclausules of afwijkingen onder bepaalde regels. De 
raad heeft uiteindelijk de taak om de totale afweging te maken. 

6. Rekenkamerrapport Verbonden Partijen
Vanuit Rekenkamercommissie zijn in deze vergadering ook aanwezig Marije van den Berg en 
Maurice Dister.
Het rapport van de Rekenkamercommissie over verbonden partijen is besproken in de 
auditcommissie en het bijbehorend raadsvoorstel is in diezelfde commissie voorbereid. 
Vanuit de auditcommissie geeft de heer Verwers van de VVD kort een toelichting.

De fracties uiten unaniem hun waardering voor het onderzoek en de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. In de bijdragen benadrukken de fracties graag gauw aan de slag te 
gaan met de aanbevelingen. De VVD kijkt uit naar een nieuw gemeentelijk kader voor 
samenwerkingsverbanden en wil op korte termijn raadsrapporteurs aanstellen. D66 wijst op 
een prioritering vanuit het college aangaande de samenwerkingsverbanden en stelt ook een 
dashboard voor los van hetgeen nu in de begroting te vinden is over verbonden partijen. De 
LPL fractie stelt voor gebruik te maken van een jaarkalender van het college voor de 
bewaking en controle op verbonden partijen. GroenLinks ziet graag jaarlijks strategische 
sessies met verbonden partijen, eventueel gezamenlijk met andere raden, om de banden te 
versterken. 
De Rekenkamercommissie biedt de raad aan om met de onderzoekers van het rapport in 
gesprek te gaan, hen te bevragen over de implementatie van de aanbevelingen en als hulp in 
te zetten in de volgende stappen. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 31 januari 2022.

7. Rekenkamerrapport Herplantfonds



Vanuit Rekenkamercommissie zijn in deze vergadering ook aanwezig Hans van Egdom en 
Rudi Turksema. 

Het rapport van de Rekenkamercommissie over het Herplantfonds is besproken in de 
auditcommissie en het bijbehorend raadsvoorstel is in diezelfde commissie voorbereid. 
Vanuit de auditcommissie zal mevrouw Hofman-Züter kort een toelichting geven.

De leden van het forum, onder andere de fracties LPL en D66, vragen zich af hoe het college 
aankijkt tegen de aanbevelingen vanuit de Rekenkamercommissie en voorliggend voorstel, 
wijzend op de reactie van het college op het rapport en de aanbevelingen. Het forum kan 
zich vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Het CDA uit zich kritisch over 
het huidig beleid van het college en geeft aan dat het voor de raad erg lastig is om de 
herplant te controleren. Het CDA vraagt zich af waarom voorgesteld wordt om pas in de 
toekomst keuzes te maken over kap en herplant. Waarom niet nu? De reactie van het college 
dat er geen nieuw beleid hoeft te komen vindt het CDA zorgwekkend. Ook vraagt het CDA 
zich af waarom er in het raadsvoorstel niets is opgenomen over de waarborgsommen en 
wanneer de raad een tussenevaluatie mag verwachten van het college over de uitgevoerde 
metingen. De PvdA geeft aan dat het Herplantfonds nu onvoldoende werkt en dat aandacht 
hiervoor niet voldoende terug komt in de beslispunten van het concept raadsbesluit. 

Het CDA geeft aan met schriftelijke vragen te komen voor de raad van 31 januari en kondigt 
een amendement aan. 

De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Hans van Egdom, geeft aan enigszins verbaasd 
te zijn geweest over de reactie van het college op het onderzoek. 
Wethouder Van Woudenberg beschrijft dat er in de afgelopen twee jaar veel is gedaan om de 
achterstanden weg te werken en dat het teleurgesteld was in de toon va het rapport van de 
Rekenkamercommissie. Ook geeft de wethouder aan dat er zeker nog werk aan de winkel is 
en er beleid ligt waar nog keuzes in gemaakt moeten worden. 

Het forum acht het onderwerp rijp voor besluitvorming in de raad van 31 januari 2022.

8. Klankbordgesprek: Evaluatierapport Rekenkamercommissie 
De gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (hierna RKC) heeft twee jaar na 
de start de werkwijze door een externe commissie laten evalueren. De RKC heeft op dit 
evaluatierapport gereageerd door middel van een brief aan de raad van 12 oktober 2021.
De raden van Leiden en Leiderdorp worden nu in de gelegenheid gesteld de uitkomsten van 
de evaluatie, de reactie van de RKC daarop en het financiële voorstel van de griffiers van 
Leiden en Leiderdorp te bespreken.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer Van Egdom, licht het evaluatierapport 
toe en loopt de aandachtspunten langs. Een belangrijk aandachtspunt is dat de reactie van 
het college in de toekomst wordt meegenomen in de rekenkamerbrief richting de raad. Ook 
geeft de heer Van Egdom een toelichting over de financiering. 

Het forum is blij met het evaluatierapport. De VVD stelt voor om in de toekomst de 
auditcommissie te betrekken met de financiële constructies aangaande de 
Rekenkamercommissie. Het forum discussieert met namen over het wel of niet integreren 
van de reactie van het college bij de Rekenkamerbrief. Het CDA, GroenLinks en de PdvA uiten 
het sterkst hun twijfels bij het wachten op de reactie van het college en het integreren van 
die reactie in de Rekenkamerbrief omdat men stelt dat dan het rapport later bij de raad komt 
dan nu gebruikelijk is. D66 is juist voorstander van het meenemen van de reactie van het 
college in de Rekenkamerbrief. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2022/24-januari/20:00/13-Reactie-Rekenkamercommissie-op-advies-evaluatie-RKC-Leiden-Leiderdorp-inclusief-evaluatierapport-211012-1.pdf


Op vragen vanuit het forum van onder andere de LPL, D66 en ChristenUnie-SGP over het 
opvolgen raadsbesluiten over Rekenkamerrapporten geeft de heer Van Egdom aan dat er in 
2020 een voorstel is aangenomen waarin voorgesteld werd het college bij de jaarrekening te 
laten terugkoppelen op de voortgang bij Rekenkamerrapporten. 

9. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Wethouder Van Woudenberg geeft aan dat de raad de stukken heeft ontvangen over de 
Regionale Energie Strategie en een opgesteld milieueffectrapport. In de RES 2.0 wordt dit 
milieueffectrapport verwerkt en komt het terug in besluitvorming bij de raad. De wethouder 
brengt dit onder de aandacht en biedt aan vragen vanuit de raad hierover te beantwoorden. 

10. Rondvraag 
De fractie van de LPL vraagt naar de status van de centrumregeling en de ontwikkelingen 
binnen Servicepunt71. Deze vragen zullen schriftelijk gesteld worden. 

11. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 december 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
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