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 2019 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 7 mei  2020 

     

Onderwerp: Rekenkamercommissie Leiden- 

Leiderdorp rapport 

Woningbouwopgave Leiden-

Leiderdorp RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0268BFB439* 
Beslispunten 

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. 
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. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Het onderzoeksrapport ‘Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp’ van de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp is op 26 september 2019 ontvangen. Op 6 januari is het 
rapport aan de raad van Leiderdorp gepresenteerd.  
 
Het college uit in haar brief van 20 november 2019 (kenmerk Z/19/089668/173363) waardering 
voor het rapport van de Rekenkamercommissie over de woningbouwopgave. Ze ondersteunt de 
aanbevelingen zoals gedaan door de Rekenkamercommissie en onderschrijft het belang van de 
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raad zo veel en in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij planontwikkeling en dilemma’s 
die daarbij afgewogen moeten worden.  
 

2 Inleiding 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar de woningbouwopgave 
in de gemeenten Leiden en Leiderdorp.  Hierin wordt gesteld dat de woningbouwopgave in 
Leiderdorp zonder meer haalbaar is. De Rekenkamer concludeert dat in zowel Leiden als 
Leiderdorp de raden de individuele projecten tot nu toe onvoldoende in samenhang beoordeelt en 
bespreekt. Beide gemeenten hebben onvoldoende zicht op de bredere maatschappelijke effecten 
van de woningbouwopgave en aan welke criteria woningbouw in de gemeenten moet voldoen. De 
Rekenkamercommissie ziet verbetermogelijkheden voor de kaderstelling voor participatie en het 
toezien daarop.  
Daarnaast concludeert de Rekenkamercommissie dat de raden onvoldoende toegerust zijn om 
tijdig invloed uit te oefenen op de grote regionale ambities, de lokale kaders (duurzaamheid, 
beschikbaarheid voor doelgroepen, betaalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit), de invulling daarvan per 
project en burgerparticipatie.  
 
De Rekenkamercommissie raadt de gemeenteraden Leiden en Leiderdorp aan om ambities scherp 
uit te spreken en vast te leggen in beleid. Dit beleid vast te stellen met daarin de politieke 
standpunten in de raad over de ambities en het effect op het maatschappelijk welzijn zijn 
vastgelegd. Het gaat om het maken van keuzes, soms ten koste van andere wensen ten aanzien 
van ontwikkelingen en inrichting van het dorp. De commissie raadt de gemeenteraad hierbij aan 
kaders vast te stellen en criteria op te stellen met betrekking tot de te realiseren woningen.  
 
De Rekenkamercommissie doet zeven aanbevelingen voor de raad van Leiderdorp en geeft daarbij 
aan dat het college de raad moet bedienen haar rol tijdig te pakken. Het college zal eerder en 
vaker met de gemeenteraad de discussie moeten aangaan over het algemene beleid en de 
gevolgen daarvan voor individuele projecten.  
 

1. Stuur op het betrekken van alle stakeholders (inclusief bewoners) bij de ontwikkelstrategie 
en een actiegerichte agenda en bepaal als gemeenteraad expliciet je plek en taak in de 
verschillende fases van dat proces. 

2. Voer het gesprek over de negen criteria (de ‘knoppen’ uit het Onderzoeksrapport) en doe 
als gemeenteraad algemene, heldere, lang houdbare uitspraken. 
Bepaal daarbij hoe de (sturings-)criteria bij individuele projecten tegen elkaar afgewogen 
dienen te worden. Deze criteria zijn: 

1. Percentage sociale woningbouw 
2. Maatschappelijke opvang en aanbod voor bijzondere doelgroepen 
3. Parkeernormen 
4. Schaal en maat 
5. Financiële investeringsopbrengsten 
6. Participatiegraad 
7. EPC-norm/duurzaamheid 
8. Studentenwoningen 
9. Flexibiliteit tussen projecten 
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3. Krijg en houd in beeld hoe het staat met de woningbouwopgave door een instrument als 
de (Leidse) woningbouwmonitor periodiek prioriteit te geven op de raadsagenda en laat 
het college het resultaat mede beschrijven aan de hand van de negen criteria. Besteed 
hierbij onder meer aandacht aan: 

A. de realisatie van het percentage sociale huurwoningen; 
B. de realisatie van studentenwoningen; 
C. de kwaliteit van de participatie en de relatie met planuitval en vertraging; 
D. de verhouding tussen harde en zachte plannen, met name voor de periode vanaf 

2023; 
E. de ‘plancapaciteit’ in de gemeente; 
 

4. Wees actief betrokken bij regionale keuzes en de evaluatie daarvan in relatie tot de 
woningbouwopgave. 

5.  Stel momenten vast om stil te staan bij de wijze en het moment waarop over de 
woningbouwopgave gesproken wordt (zowel vooraf als in de evaluerende fase) en maak 
hier concrete afspraken over met het College. 
Ga zo nu en dan, buiten de formele beslismomenten, met het college in gesprek over 
lopende en aanstaande projecten en bespreek de mogelijke afwegingen in relatie tot de 9 
criteria. Nodig daarbij zo nodig inwoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen of experts 
bij uit. 

6. Eis als raad dat de controlerende rol goed vervuld kan worden tijdens de fase van de 
totstandkoming van plannen (vroege initiatieffase, b.v. door een Nota van 
Uitgangspunten) en tijdens de uitvoering van plannen (na het besluit in de raad), door je 
als raad aan de hand van de 9 criteria over lopende en aankomende projecten te laten 
informeren waarbij de geconstateerde dilemma’s en de gemaakte afwegingen concreet 
gemaakt worden. 

7. Bespreek de afzonderlijke projecten nooit zonder ‘uit te zoomen’ naar de grotere opgave 
en de uitgangspunten die in de kaderstellende documenten zijn geformuleerd. 
 

3 Beoogd effect 

Het ondersteunen van de gemeenteraad van Leiderdorp in haar controlerende en kaderstellende 
taak. De aanbevelingen en aandachtspunten uit het Rekenkamerrapport, met inachtneming van de 
reactie van het College van B&W, bieden de raad handvatten om het college te verzoeken de 
conclusies en aanbevelingen over te nemen en uit te werken. 
 

4 Argumenten 

De Rekenkamercommissie trekt conclusies op basis van het onderzoek en stelt dat de 
woningbouwopgave in Leiderdorp haalbaar zijn. Hierbij maakt de Rekenkamercommissie een 
aantal aanbevelingen en aandachtspunten. De reactie van het college op deze aanbevelingen is bij 
de stukken toegevoegd. 
 
Naar aanleiding van de discussie in het politiek forum van 20 januari 2020 heeft de 
Rekenkamercommissie in aanvullend schrijven enkele suggesties gedaan voor vertaling van de 
aanbevelingen naar een raadsbesluit. Zij schrijven daarbij: “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 
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Leiderdorpse situatie.” De suggesties uit dit schrijven zijn na bespreking in het presidium van 9 
maart 2020 overgenomen in het nu voorliggende raadsvoorstel. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing 
 

6 Communicatie 

Niet van toepassing 
 

7 Financiën 

Niet van toepassing 
 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing 
 

 
de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

 

 
Bijlagen: 
 
Rapport Rekenkamercommissie Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp 
Reactie college op rapport Rekenkamercommissie Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp 


