
Van: Laila Driessen  

Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 1:07 
Aan: Ino Cooijmans VVD 
Onderwerp: Re: Concept coalitie akkoord 

 

Geachte Formateur, beste Ino, 
Hartelijk dank voor het toesturen van het concept coalitieaccoord inclusief tijdpad tot  31 
oktober. Ook mijn complimenten voor de snelle en adequate onderhandelingen. Tevens ben 
ik verheugd over de zinsneden die gaan over het herstel van de verhoudingen in de raad. 
een doel welke ik mij ook voor ogen stel en welke ik bijzonder graag zal ondersteunen. 
De doelstellingen in het concept accoord zijn duidelijk neergeschreven, maar behoeft op 
enkele punten verduidelijking. 
onder agenda punt 6. Community Center. Het lijkt mij beter om dit in het nederlands te 
vertalen, zodat het goed duidelijk is wat hier wordt bedoeld. 
onder agenda punt 9  
Over het afschaffen van de Hondenbelasting: mag ik hieruit opmaken dat we hier over gaan 
discussiëren wat de gemeente van Leiderdorp hiervan vindt en hoe wij hier mee om zullen 
gaan. 
over de OZB m.i. verduidelijking nodig aangaande hoe met de inflatie wordt omgegaan. De 
ene keer niet en andere keer wel. Tenzij dit voor alle coalitiepartijen duidelijk is natuurlijk.: 
onder agenda punt 11 
Hoe verhoudt het afschaffen voor minima zich met de eerder genoemde discussie onder 
punt 9. Ook is niet duidelijk om hoeveel honden dit per adres zal gaan. Wordt er een 
maximum gesteld? Hoe stelt de coalitie zich voor dat de handhaving op honden en 
paardenpoep wordt vormgegeven. Komt daar een Boa bij. Hoe zijn de financiën ook hierbij 
geregeld. Bij het huidige aantal boa’s zal dit een intensivering zijn, wanneer je het ook echt 
wilt controleren en handhaven.  
Het huidige beleid is niet onduidelijk. Men mag bijna nergens zijn hond loslaten en zeker niet 
in parken (Houtkamp en Kinderboerderij) waar veel kinderen spelen en waar b.v. veel 
kinderwagens voorkomen. 
Alleen op de aangegeven plekken mag men zijn hond loslaten. Een kaart met 
aanwijzingsgebied kan op het gemeentehuis worden verkregen, meestal wanneer de hond 
wordt aangemeld voor de hondenbelasting. 
Toelichting: Op dit moment komen er hondenuitlaatbedrijfjes uit Leiden hun honden in de 
Bloemerd uitlaten. Dit is nu al een moeilijke situatie. Soms zijn de honden bijtgraag naar 
wandelaars en sporters aldaar. Bij het beduidend verruimen van de losloopfaciliteit zal dit 
voor de gebruikers van de Bloemerd een onwenselijke situatie kunnen worden. Bovendien 
kan dit een nog aanzuigender werking hebben vanuit de regio. 
  
Aangaande de portefeuilleverdeling: 
Ik begrijp dat er is gestreefd naar een goede verhouding binnen de coalitie. 
De portefeuille van Angelique Beekhuizen is een hele zware voor een 0,6 wethouder. De 
overleggen in haar portefeuille zijn frequent, worden centraal vastgesteld, veel leesstof, en 
op verschillende dagen. Of ook wel 3 vergaderingen op 1 middag. Dat zal een hele intensieve 
inwerkperiode worden met in de uitvoering soms hele zware weken. Het heeft dus niets te 
maken met wiens persoon dan ook, maar met de 0.6 en de agenda-invulling. 
  



Met bovenstaande hoop ik dat ik dat ik mijn waardering voor dit coalitieaccoord heb laten 
blijken en tevens heb kunnen waarschuwen voor mogelijke effecten ervan. 
Met vriendelijke groeten 
Laila Driessen 
  
  
  
  
  

From: Ino Cooijmans VVD  
Sent: Wednesday, October 19, 2016 11:38 PM 
To: laila driessen 

Cc: Zantingh, Tineke ; Mirjam van der Stelt  
Subject: Concept coalitie akkoord  

  
Embargo tot donderdag 20 oktober 2016 20:00 uur. 
  
Geachte burgemeester, beste Laila, 
  
Bijgaand sturen wij, als formateurs, je het concept coalitieakkoord en portefeuille verdeling 
ten einde je in de gelegenheid te stellen je opvattingen over voorstellen ten behoeve van het 
collegeprogramma kenbaar te maken. 
  
Alle betrokken fracties hebben hun instemming gegeven over dit akkoord.  
  
De formateurs hebben de volgende planning in gedachte: 
Donderdagochtend 20 okt laatste check op typ en taalfouten (actie MvdS, IC) 
Donderdagavond 20 okt voor 20:00 uur informeren overige fracties (actie IC) 
Donderdagavond 20:00 uur uitsturen persbericht door formateurs met concept coalitie 
programma, beoogde wethouders en beoogde portefeuilleverdeling (actie IC) 
Dinsdag 25 okt ledenvergadering PvdA (actie OMD) 
Donderdagavond 27 okt officiële ondertekening van coalitie akkoord door fractievoorzitters 
en beoogde wethouders  
Maandagavond 31 okt benoeming wethouders en verantwoording in de Raad. Tevens 
benoeming nieuwe raadsleden. 
  
Laat ons svp weten als we iets over het hoofd zien. 
  
Graag vernemen we je opvattingen.  
  
Vriendelijke groet, 

  
Ino Cooijmans 
VVD Leiderdorp 

 


