
Aan de leden van de gemeenteraad Leiderdorp, 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp kijkt met plezier terug op de discussies die we 
de afgelopen periode met u hebben mogen voeren over het rapport inzake de Woonopgave 
van Leiden en Leiderdorp.
Naar aanleiding van de discussie in het Politiek Forum van 20 januari hebben wij met uw 
griffie overleg gevoerd over de wijze waarop onze aanbevelingen kunnen worden ‘vertaald’ 
naar een besluit van uw Raad. 

Wij realiseren ons dat de aanbevelingen in ons rapport zowel betrekking hebben op 
Leiderdorp en Leiden en dat er gelet op de specifieke situatie van Leiderdorp iets meer focus 
aangebracht kan worden voor de Leiderdorpse situatie. 

Wij adviseren u daarom aan op basis van ons onderzoek voor Leiderdorp en de discussie die 
erop in uw raad volgde, het volgende te besluiten. 

- Het college te verzoeken alle beleidskaders rondom het woonbeleid bij elkaar te 
voegen en een discussie over prioriteiten in de gemeenteraad voor te bereiden, 

- daarbij de belangrijkste dilemma’s/keuzemogelijkheden van uw Raad uit te drukken 
aan de hand van de in het rapport beschreven 9 criteria, 

- hierbij waar zinvol te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak. 

- Het college te verzoeken u periodiek te informeren over de ontwikkelingen rondom 
de woonopgave in relatie tot de door u gestelde kaders en waar nodig raadsbesluiten 
tot bijsturing voor te bereiden.

- Bij besluitvorming rondom individuele projecten uit te zoomen naar deze algemene 
beleidskaders en prioriteiten; en daarnaast het College te vragen de keuzes die bij 
individuele projecten zijn gemaakt te verantwoorden binnen die kaders.

- Het college te verzoeken bij projectvoorbereiding (het moment van) de inbreng van 
de raad en de inbreng van belanghebbenden en betrokkenen passend vorm te geven 
en een degelijk participatie-procesontwerp deel uit te laten maken van de 
voorstellen aan uw raad. 

Wij hopen dat u dit kunt gebruiken bij de besluitvorming naar aanleiding van ons rapport. 
We zijn altijd bereid onze visie nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Marije van den Berg en Hans van Egdom
(Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp)


