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Geachte gemeenteraad, 

 

Met deze brief leggen wij u uit hoe het staat met het instrument dat wij ontwikkelen 

met Bureau Havenland voor woningbouwopgaven in Leiderdorp. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het Rekenkamerrapport 

Woningbouwopgaven in Leiden en Leiderdorp, vroeg u ons bij raadsbesluit op 25 

mei 2020 met een voorstel te komen om de discussie met u te verbeteren over 

prioritering bij woningbouwopgaven.  

Bureau Havenland ontwikkelde hiervoor een voorstel. In december 2020 vroegen 

wij u per raadsbrief of u kon instemmen met het ontwikkelen en trainen van een 

tool waarin u als raad per woningbouwproject kunt aangeven welke aspecten 

belangrijk of minder belangrijk zijn. De tool moet helpen om beter te kunnen 

discussiëren over verschillende aspecten bij woningbouwopgaven. 

In deze brief gaven wij aan dat we verwachten dat u in het najaar 2021 al met de 
nieuwe tool aan de slag zou kunnen gaan. We zijn voortvarend gestart, maar door 
corona en de grote werkdruk binnen de organisatie is het proces tijdelijk stil komen 
te liggen.  
 
Op dit moment ligt de basis voor de tool er. Wat nog moet gebeuren is deze uit te 
rusten met het huidig beleid en te testen. 
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Ons voorstel is om de tool na de verkiezingen van maart 2022 met de nieuwe 
gemeenteraad te bespreken. Ook krijgen de nieuwe raadsleden dan een training 
hoe deze te gebruiken.  
 
In overleg met de griffier stellen we een nieuwe planning op die meegaat in de 
raadsplanning. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen 
begrip voor de vertraging. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 

 
 
H. Romeijn                           L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                             burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 


