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Politiek Forum 8 december 2014 

 
Kort verslag Politiek Forum 8 december 2014 
 
Regio vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 17 december 2014 
Het Politiek Forum bespreekt het AB aan de hand van de ambtelijke annotatie. 

 Nieuwe bestuurlijke organisatie Holland Rijnland #Kracht15 – Met een paar kleine 
aanpassingen is het Forum akkoord met de zienswijze die is opgesteld door de 
Leiderdorpse AB-leden.  

 Begrotingswijziging 2015 en 2016 voor Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 3D – het 
Forum is akkoord met het advies om in te stemmen met het voorstel. 

 Financiën Jeugdhulp - het Forum is akkoord met het advies om in te stemmen met 
het voorstel. 

 Managementrapportage 2014 - het Forum is akkoord met het advies om in te 
stemmen met het voorstel. 

 Treasurystatuut 2014 – Het Forum geeft de AB-leden mee in te stemmen met het 
voorstel, maar daarbij wel de opmerkingen uit de ambtelijke annotatie over het 
versterken van het statuut mee te nemen. 

 Financiële Verordening 2014 - het Forum is akkoord met het advies om in te 
stemmen met het voorstel. 

 Uitvoering aanbevelingen Rapport Gezamenlijke Rekenkamercommissies inzake het 
RIF – bespreekt de raad op 9 december 2014. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2013-2014 - De AB leden nemen de 
opmerking mee dat er steeds op een andere wijze wordt gerapporteerd mee. Het 
Forum verzoekt dit verslag te agenderen voor nadere bespreking in het Forum om 
terug te kijken op kaders die zijn meegeven. Het college zegt een notitie toe over 
deze kaders 
 

Bestuursrapportage 2e kwartaal inclusief begrotingswijziging 
Over de bestuursrapportage merkt het Politiek Forum op dat het streven voor alle 
onderdelen moet zijn SMART doelen en heldere verantwoordingen op te nemen. Voorkomen 
moet worden dat doelen worden doorgeschoven. Het college zegt toe schriftelijk terug te 
komen op de (oorzaak van de) overschrijding van het WMO budget hulp in de huishouding.  
De begrotingswijziging is rijp voor besluitvorming in de raad van 9 december 2014. 
 
Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014  
Er zijn geen opmerkingen. Het onderwerp gaat voor besluitvorming naar de raad van 9 
december 2014. 
 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 
Het Politiek Forum is blij met het heldere stuk en met de bijbehorende deregulering.  
Een (technische) vraag van het CDA en D66 over de geluidsproductie bij evenementen is 
mondeling beantwoord. Het Politiek Forum spreekt zich unaniem uit voor het verhogen van 
het maximum aantal bezoekers van 100 naar 200 bij een A-evenement. De raad neemt op 9 
december 2014 een besluit. 
 
Nota minimabeleid 2015 
Het Politiek Forum is blij met deze integrale notitie gericht op het terugdringen van 
armoedeval. Er zijn zorgen over de uitvoeringskosten, maar de meerderheid van de fracties 
vindt dit geen reden om niet van start te gaan. De VVD vindt de kans op 
budgetoverschrijding wel te groot. Voorstel van de VVD is de verhoging van de 
inkomensgrens van het minimabeleid nu nog niet te verhogen naar 120% maar op 110% te 



laten staan. Gaandeweg kan worden bekeken of het financieel haalbaar is een nieuwe grens 
vast te stellen. Het college vindt de financiële basis tot 2018 solide genoeg om het voorstel te 
handhaven. Het onderwerp gaat voor besluitvorming naar de raad van 12 januari 2015. 
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Besluitenlijst 
 
Opening 
Afwezig zijn de raadsleden Beekhuizen, Van Boxtel, Hoenen, Joester en McDaniel. 
 
Vragenronde 
GrL heeft vragen gesteld over Bomen Zijlkwartier. Vraag en antwoord kunt u lezen in het 
raadsinformatiesysteem http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/09-
december/20:00:00. GrL vraagt aandacht voor de communicatie richting omwonenden bij dit 
omvangrijke project. 
 
Benoeming en beëdiging burgerraadslid de heer Bah voor Groen Links 
De raad benoemt de heer I.L. Bah tot burgerraadslid voor GrL. De heer Bah legt in handen van de 
burgemeester de eed af. 

 
Hoogmadeseweg 60A herontwikkeling Besluit categorie Verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) 
GrL dient een amendement (tekstwijziging) in met betrekking tot energiebesparende maatregelen en 
reclameuitingen. Alleen de PvdA stemt mee, dat betekent dat het amendement met 13 tegen 3 is 
verworpen. 
De raad geeft een Verklaring van Geen bedenkingen af die de herontwikkeling van Ranzijn Tuin & 
Dier aan de Hoogmadeseweg 60A – in afwijking van het bestemmingsplan - mogelijk maakt. De raad 
stelt voorwaarden aan de benodigde omgevingsvergunning t.a.v. de Flora en Faunawet en t.a.v. de 
archeologische waarden. De raad voegt de activiteit toe aan de categorie gevallen waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Eén lid van D66 stemt tegen vanwege het feit dat zo 
kort na het vaststellen van de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan al een wijziging wordt voorgesteld, 
LPL stemt tegen vanwege de procedure. De stemverhouding is dus 14 voor en 2 tegen. 

 
Fietsnota 2014-2020  
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige 
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is het 
stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en 
fijnmazig fietsnetwerk. D66 en CDA dienen een amendement in op dit punt. Na een aantal 
schorsingen en intensief overleg tussen partijen over de amendementen blijven over 1 amendement 
(D66/CDA) en 2 moties (D66/VVD/CDA) en GrL. Stemming: amendement D66/CDA aangenomen met 
14 tegen 2 stemmen (LPL en PvdA), motie D66/VVD/CDA 14 voor en 2 tegen (PvdA en 1 lid van de 
VVD), motie GrL: aangenomen met 15 tegen 1 stem (LPL). D66 en VVD hebben wel moeite met de 
concrete voorbeelden in laatstgenoemde motie. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er op basis van het aangenomen amendement geld 
beschikbaar komt. Het college zal op basis van de motie binnen een half jaar (in elk geval voor de 
kadernota) komen met een voorstel van uitvoeringsmaatregelen met daarbij een dekkingsvoorstel. 
De raad stelt de fietsnota vast met 15 stemmen voor. 1 raadslid is afwezig bij de stemming. 
Voor de teksten van het amendement en de moties zie 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2014/09-december/20:00:00. 

 
Notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van dit voorstel is het bieden van het beleidskader voor de uitvoering van de tegenprestatie en 
de verordening vast te stellen. Een amendement van GrL over duur en omvang van de tegenprestatie 
krijgt alleen de steun van de PvdA (13/3). 
De raad stelt de verordening en de notitie en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en 
IOAZ vast met 13 voor en 3 stemmen tegen (GrL en PvdA), omdat zij van mening zijn dat de eisen 
voor tegenprestaties te strikt zijn geformuleerd en in lijn moeten zijn met de eisen van de regio. Daar 
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waar het in  de afstemmingsverordening Participatiewet en de Re-integratieverordening 
Participatiewet (volgende agendapunten) over tegenprestaties gaat gelden voor GrL en PvdA dezelfde 
bezwaren.. 

 
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de regels voor de verlaging van de uitkering 
wanneer de belanghebbende zich niet aan verplichtingen van de wet houdt. De raad stelt de 
afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ unaniem vast, met aantekening van PvdA en 
GrL dat voor zover het de tegenprestatie betreft voor hen dezelfde bezwaren gelden als bij de Notitie 
en verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ (agendapunt 7). 
 
 
Re-integratieverordening Participatiewet 
Doel van deze verordening is het vastleggen van de keuzes ten aanzien van o.a. de ondersteuning, in 
te zetten voorzieningen, instrumenten en doelgroepen. De raad stelt de Re-integratieverordening 
Participatiewet unaniem vast , met aantekening van PvdA en GrL , met aantekening van PvdA en GrL 
dat voor zover het de tegenprestatie betreft voor hen dezelfde bezwaren gelden als bij de Notitie en 
verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ (agendapunt 7). 
 
Actualisering Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 
De raad stelt de Actualisering Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2015 vast.  
 
Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds 
Naar aanleiding van de bespreking van het rapport in het Politiek Forum op 18 november jl. hebben 
de Leiderdorpse (plv.) AB-leden een zienswijze voorbereid. De raad stemt met 12 voor en 4 tegen in 
met de zienswijze. De VVD stemt tegen omdat zij het eens zijn met het standpunt dat het AB Holland 
Rijnland heeft ingenomen. 

 
Bestuursrapportage 2

e
 kwartaal inclusief begrotingswijziging 

Met deze begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo voor 2014 actueel gehouden. De 
raad stelt de begrotingswijziging vast.  
 
Begrotingswijziging laatste bijstelling 2014 
Met deze laatste begrotingswijziging van 2014 worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren 
2014-2018 bijgesteld. de raad stelt de begrotingswijziging vast. 

 
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 
De wijzigingen van de APV komen voort uit: 

 de aanpassing van de evenementenparagraaf in de tarieventabel bij de 
Legesverordening 2014; 

 de aanpassing van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. 
De raad stemt unaniem in met een amendement van VVD/D66 om het maximaal aantal bezoekers bij 
een A-evenement bij te stellen van 100 naar 200 bezoekers. Nadat D66 bespeurt dat er geen bijval is 
voor hun voorstel om het toegestane geluidsniveau bij ontheffing terug te brengen van 80 naar 75 db 
trekt D66 een amendement op dat punt in. De raad stemt unaniem in met de Wijziging APV.   
 
Ingekomen stukken 
D66 verzoekt de tweede bestuursrapportage SP71 te agenderen voor een volgend Forum. 

 
Vaststellen besluitenlijst raad 17 november jl. 
De raad stelt de besluitenlijst van 17 november ongewijzigd vast. 

 
  
 


