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   Griffie  Leiderdorp, 7 mei  2020  

     

Onderwerp: Rekenkamercommissie Leiden- 

Leiderdorp rapport 

Woningbouwopgave Leiden-

Leiderdorp RBS 

   

 

*Z0268C01C99* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 7 mei 2020, nr. Z/19/090941/178141; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 18 mei 2020; 

mede gezien het advies van het college van Burgemeester en Wethouders 

gelet op het bepaalde in Artikel 13 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp 2017;; 

b e s l u i t: 

Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 

“Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp”, gelet op de reactie van het college van 15 november 

2019 en  gelet op het aanvullend schrijven van de Rekenkamercommissie d.d. 5 maart 2020: 

 

A. Op grond van de aanbevelingen die zowel betrekking hebben op Leiden als op Leiderdorp, voor 

de specifieke situatie van Leiderdorp als volgt focus aan te brengen: 

 

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

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

3. hierbij waar zinvol te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak.  
 

4. 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. 
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5. 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. 
 

6. 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.  
 

B. Het college te verzoeken in afstemming met de raadsgriffie het gestelde onder A uit te werken 

in een procesvoorstel, waarin ook actieve betrokkenheid van de raad wordt geborgd. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 mei 2020, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


