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Beantwoording vastgesteld door het college d.d.

In aanvulling op de gestelde vragen door de LPL in het Politiek Forum aan de wethouder dhr. 
Woudenberg d.d. 15 november jl. met betrekking tot de ingekomen brief van 15 november 

2021 betreffende  - Warmtebedrijf Leidse Regio Kanttekeningen bij de voorgenomen oprichting 
Memo van fracties Hart voor Katwijk en KiesKatwijk 211115     het volgende.

De wethouder heeft in het Politiek Forum toegezegd terug te komen op bovengenoemde brief 
en daar zijn reactie op te geven. Onder meer op welke stukken de inhoud van die brief 
gebaseerd is.

Inmiddels is duidelijk dat in de raadsvergadering van de gemeente Katwijk op 18 november 
de samenwerkingsovereenkomst warmtetransitie Leidse regio wordt besproken. 
Onderliggende stukken zijn onder andere:

- Het raadsvoorstel
- De samenwerkingsovereenkomst en de nota van beantwoording
- Het Plan van aanpak
- De dienstverleningsovereenkomst

Vragen.

1. Is het college op de hoogte van voorliggende besluitvorming in de gemeenteraad van 
Katwijk? 

2. Waarom kon de wethouder in het afgelopen Politiek Forum niet aangeven dat er een 
raadsvoorstel in de Katwijkse raad geagendeerd is voor 18 november?

3. Wat is de reden van het feit dat de raad van Leiderdorp tot op heden niet is 
geïnformeerd over de voortgang zoals die, gezien de stukken voor de Katwijkse raad, 
bekend zijn.

4. Hoe kan het dat (concepten) van een samenwerkingsovereenkomst en DVO nog niet 
voorgelegd zijn aan de Leiderdorpse raad?

5. Wat is de reden van het feit dat in de planning van het college, PF en raad d.d. 25 
oktober jl. niets is terug te vinden over tijdpad en besluitvorming inzake de 
samenwerkingsovereenkomst en DVO in Leiderdorp?

6. Wat is de reden waarom betrokken gemeenten kennelijk een verschillend tijdpad 
(kunnen) bewandelen? Wanneer gaan de overige gemeenten besluiten over het 
voorstel.

7. Wat is het tijdpad / planning om de samenwerkingsovereenkomst en DVO voor te 
leggen aan de raad van Leiderdorp en wat zijn de tussentijdse stappen die moeten 
worden gezet? 
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