
Pagina 1 van 2 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/19/090941/178144   Agendapunt 9 

 2019  Raadsbesluit    

 

   Griffie  Leiderdorp, 5 december 2019  

     

Onderwerp: Rekenkamercommissie Leiden- 

Leiderdorp rapport 

Woningbouwopgave Leiden-

Leiderdorp RBS 

   

 

*Z0268C01C99* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

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

gezien het advies van het Politiek Forum  van 20 januari 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”, en gelet op de reactie van het college van 15 november 

2019, 

 

1. het college te verzoeken om in samenspraak met de griffie te onderzoeken op welke wijze de 

aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport kunnen worden uitgewerkt:  

 
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 
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8. Studentenwoningen 
9. Flexibiliteit tussen projecten 
 

3. Krijg en houd in beeld hoe het staat met de woningbouwopgave door een instrument als de 
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. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 27 januari 2020, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


