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Oriënterend overleg 
Ino, Mirjam, Hugo, Olaf 
Dinsdag 11 oktober 2016 
 
 
 
Proces: 
GL is bericht dat formateurs eerst met PvdA en LPL gaan spreken. 
D66 niet genodigd, zij lieten gisteren al blijken niet te verwachten in een coalitie te komen. 
PvdA heeft lijstverbinding met GL. 
 
Met elkaar uitgesproken wat we van elkaar vinden, dat we elkaar vertrouwen, kort zaken besproken 
die in het verleden zijn gebeurd. 
 
Over wethouders-kandidaten gesproken. Namen worden niet genoteerd, en niet gedeeld met 
anderen. 
Is 0.5 haalbaar, of 0.6? 2,5 of 3 dagen. 
4 wethouders, in totaal 3.0 fte. 
Commitment is dan sterker. 
Of 3 wethouders, met gedoogsteun van 1 partij? 
 
Wensenlijstje 
Hugo: 

 Meer sociale woningbouw; 

 Boterhuispolder, gebruik tijdens broedseizoen; 

 Hondenbeleid; 

 Meer aandacht voor ouderen; 

 Ander gebruik van de Sterrentuin, accommodatiebeleid; 

 Vergadersysteem, accenten veranderen. Invulling informatieavonden mag pragmatischer; 
waarom elke maandagavond vergaderen? Anders omgaan met publiek, burgerparticipatie, 
wellicht hier iets op verzinnen; 

 Groen; 

 Samenwerking in de regio. Welke samenwerkingsverbanden zijn er, en waar gaat het goed 
en waar kan het beter, levert het voldoende nut op?  

 
 
Olaf: 

 Sociale woningbouw, niet denken in percentages, gesprek met Rijnhart Wonen, 200 sociale 
woningen in 2017-18-19; 

 Sociaal beleid, effecten van de 3D, soort evaluatie, kunnen we zorgmijders  vinden mbv 
literatuur en onderzoeken bij andere instanties. Goed kijken naar de samenhang, sturende 
aanpak vanuit 1 persoon in college. Integrale aanpak heel belangrijk, wel ook participatie 
erbij betrekken; 

 Duurzaamheid. Diepte-investering doen; 

 Groen. Daar is teveel op bezuinigd, diepte-investering; 

 Speeltuintjes, diepte-investering; 

 Community Center, Sterrentuin, accommodatiebeleid; 

 Sport. Niet de discussie overdoen, maar een moratorium, zonder dat sportclubs daar de 
dupe van worden (Alecto?); 

 Kinderboerderij; 
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 Onderwijshuisvesting. 
 
Ino: 

 OZB schuif niet doen.; 

 OZB niet verhogen; 

 Groen, vooral verbetering  d.m.v. effectieve middelen (welke spullen zijn het beste om 
onkruid te bestrijden?), mag als het moet iets kosten; 

 Jeugdzorg.  Versnippering is niet goed. Verbeterslag is echt nodig. Steviger beleid hoe we de 
versnippering aanpakken; 

 Accommodatiebeleid; 

 Speeltuinen, met name betere communicatie naar de bewoners; 

 Doorzetten huidige financiële beleid (bezuinigingsprogramma zoveel als mogelijk intact 
houden, geld over van 3D naar reserve 3D; 

 Sportnota, vasthouden aan uitvoering hiervan; 

 Duurzaamheid, omgekeerd inzamelen; 

 Uitvoering sociale zaken door Leiden. 
 
 
Mirjam: 

 Geen geld eraf van duurzaamheid; 

 Speeltuinen, on-hold zetten, onderzoek doen naar effecten en kosten; 

 Oud papier subsidie; 

 Groen. 
 
Vorm eventueel coalitie akkoord: puntenlijstje, geen lang verhaal, max 3 a 4 pagina’s, geen 
addendum bij het huidige akkoord. 
Bij een aantal punten de burgers extra goed betrekken (duurzaamheid, speeltuinen, 3D). 
 
Communicatie: 
We noemen niet de namen van potentiële wethouders; 
We melden dat we constructief in gesprek zijn met elkaar, verder geven we geen details naar 
anderen en journalisten; 
Alles blijft binnen de fracties en onze besturen. 
 
Parkeerpunt 
Te zijner tijd een toekomststap schetsen, empathie tonen, handreiking doen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


