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Notulen 
 
Datum  : 24 november 2019 
Plaats  : Gemeentehuis Leiderdorp, Trouwzaalzaal  
Aanvang : 9.30 uur 
Einde  : 13:00 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer, Jan van Gorp 
Wies Dahmen, Wim Kanters, Adrienne Caniels, Ineke Theil en Astrid Selier (notulen) 
Afwezig met bericht: Babs Banning (vice voorzitter), Jessica Langenhoff 
 
Opening: 
Hein heet met name de nieuwe leden van harte welkom. Hij blikt terug op de 
gebeurtenissen in de coalitie van de afgelopen week. 
 

1. Notulen oktober 2019 
Notulen is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. De notulen wordt op de website 
geplaatst. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken map 
17 december is er een overleg over de begroting 2020 die is ingediend met de gemeente. 
 
Uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg Leidse regio, Matthijs en jan zijn bij de 
bijeenkomst geweest. Matthijs doet mondeling verslag van de bijeenkomst en de 
opmerkelijk heden. Er is een werkgroep gevormd met verschillende belangen om de 
samenwerking op gang te brengen.   

 
3. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage) 

De lijst nemen we ter vergadering door. 
 

4. Acties nieuwe leden – website – Dropbox 
De nieuwe leden worden toegevoegd en krijgen tijdens de vergadering een instructie. De 
nieuwe leden zullen hun bijdrage aanleveren voor de website en worden toegevoegd aan de 
groeps-app. 

 
5. Hanneke Schottert – bijpraten  

We spreken over de actuele ontwikkelingen in de gemeenteraad, het opzeggen van de 
coalitie. Dit heeft bestuurlijke consequenties, de wethouder heeft geen 
beslissingsbevoegdheid, er moeten minimaal 2 wethouders in functie zijn. De burgemeester 
beslist op lopende zaken. De processen lopen wel door. Momenteel vinden er coalitie 
besprekingen plaats voor een nieuwe samenstelling. Jeugd loopt een maand vertraging op,  
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hierover komt een brief aan de gemeente raad. Hanneke zorgt ervoor dat de adviesraad een 
afschrift krijgt.  
 
De verordening gaat door naar de gemeenteraad in november, de raad heeft advies 
gegeven. Deze worden niet opgenomen in de verordening. De uitleg wordt opgenomen op 
de website. Daar is de raad blij mee. 
De sportnota is uitgesteld.  
Vervoer: er is een reactie op het advies geformuleerd en Hanneke stuurt deze door.  
Mobiliteitsvisie: Hier is geen advies op uitgebracht aangezien de raad betrokken is geweest 
bij de voorbereiding. 
Regiotaxi: Hanneke heeft de uitslag van de klanttevredenheid onderzoek toegestuurd. 
Gemiddelde waardering is 7,5. Dit vind de raad opmerkelijk. De klachten klinken vaak luider 
dan de tevredenheid. De klachtenafhandeling is een aandachtpunt, die kan beter.  
De wachttijden kunnen soms lang zijn vooral op piekmomenten. De vraag is of de raad hier 
advies op wil geven. Zo ja …. Geen termijn (in actielijst) 
Pieter gaat naar Haarlem vertrekken. Hierdoor komen er meer taken bij Hanneke in haar 
takenpakket. 
Begroting: Deze is opgesteld en op 17 december is hier overleg over. 
De kennismaking met de wethouder zal nog even op zich laten wachten. Matthijs vraagt of 
er een reactie vanuit de raad zou kunnen komen op de situatie rondom het vallen van de 
coalitie Hanneke geeft aan dat de gemeente raad dit wel kan waarderen. Een statement kan, 
dat de raad betreurt dat onderwerpen nu vertraging oplopen en dat dit spijtig is voor de 
mensen waar het omgaat. Deze wordt zo snel mogelijk opgesteld en verstuurd. 
Welzijn op recept: het format dat is gemaakt is doorgegeven aan Incluzio. 
Wies vraagt of er verschil is op het gebied van bijstandsuitkeringen (minima beleid) tussen 
Leiden en Leiderdorp? Hanneke vertelt dat de gemeenteraad hierover beslist en wordt 
opgenomen in de minimabeleid. Als deze is vastgesteld worden de raad hierover 
geïnformeerd.  

 
6. Inhoud en planning overleg Incluzio 2020 

Hein, Babs en Astrid maken een planning voor 2020 en doen een voorstel over de inhoud. 
Het doel is om het naar een hoger plan te brengen dan louter informatie uitwisseling. 

 
7. Afsluiting 

Hein sluit de vergadering en dank een ieder voor zijn / haar inbreng. 
 
 

 
 


