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1. Opening
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De voorzitter opent de eerste fysieke raadsvergadering s

raadsleden in de raadzaal als de kijkers thuis welkom.

, 1'2 oL.tqbrr."A)2.e

en heet zowel de

De voorzitter vermeldt bericht van verhindering van Joyce van Reijn (PvdA), Hugo Langenberg
(LPL) en Mirjam van der Stelt (CDA).

2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigi ngsvoorstelle n

3. Mededelingen
De heer Verwers van de VVD geeft een terugkoppeling vanuit de Auditcommissie van 15
september 2020. Daarbij geeft hij aan dat de Auditcommissie akkoord is met meerkosten voor de
accountant vanwege meerwerk voor SP71 en aangepaste wet- en regelgeving. Daarnaast zal de
concerncontroller een plan uitwerken om naast het Normenkader 2020, ook het Normenkader
2O2L aan de raad aan te bieden ter vaststelling. Tot slot zal er vanuit de griffie een voorstel
worden gemaakt als alternatief voor de jaarlijkse Begrotingsmarkt.

De heer Bos van het CDA deelt mede dat de Auditcommissie unaniem voorstelt de heer Verwers
opnieuw voor één jaar voor te dragen als voorzitter van de Auditcommissie.

Wethouder Van Woudenberg deelt, op verzoek van de heer Vastenhoud van GroenLinks, mede
dat Leiderdorp de ingediende motie Resolutie eerlijke finonciële verhoudingen voor het VNG
congres op 25 september waarin het huidige en het komende kabinet opgeroepen wordt om de
financiële verhoudingen substantieel, structureel en duurzaam te verbeteren te onderschrijven,
te steunen. Op verzoek van D66 wordt de geannoteerde agenda van het VNG congres gedeeld
met de raad.
Daarnaast deelt wethouder Van Woudenberg mede dat zowel Unity als Sleutelstad een aanvraag
hebben ingediend voor de aanwijzing van lokale omroep. Het Commissariaat voor de Media heeft
uitstel verleend om een besluit te nemen zodat het college een zorgvuldig proces kan doorlopen.
ln het eerste kwartaal van 2O2I zal er een voorstel richting de raad komen. Tot die tijd behoudt
Unity haar bevoegdheid.

Wethouder Joosten deelt mede dat het college contact heeft met de bewonersvereniging van de
Statendaalder, de OVC en geeft aan dat er een tijdsplanning komt voor het participatietraject met
de bewoners rondom de Statendaalder.

3a. Actualiteiten Coronacrisis
Het college geeft een schets van de actualiteiten rondom de Coronacrisis en beantwoordt vragen
vanuit de raad. Hierbij wordt door het college onder andere gemeld dat de regio Hollands Midden
de stempel zorgelijk heeft gekregen. Daarnaast geeft de burgemeester aan dat het college zich
grote zorgen maakt over het grote aantal besmettingen in de regio. De burgemeester roept de
raadleden op om een voorbeeldfunctie in te nemen en als gemeentebestuur van Leiderdorp het
goede voorbeeld te zijn voor de samenleving Leiderdorp.

4. Vragenronde
o Raadsvraag2O2O-O28 GL Luierinzameling

De raadsvraag is naar tevredenheid beantwoord.
r Raadsvraag2O2O-029 GL Ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken

De raadsvraag wordt in de raad van 12 oktober 2020 behandeld.
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a Raadsvraag 2020-030 LPL Gevaarlijke situatie Rhijnvreugdbrug

De LPL stelt aanvullende vragen en verzoekt het college om in gesprek te gaan met

bewoners aan zowel de Zoeterwoudse als Leiderdorpse kant om te kijken of de situatie

veiliger gemaakt kan worden en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Wethouder Van Woudenberg geeft op vragen van D65 over wat er gebeurt met

camerabeelden ter plekke, aan dat de provincie hierover bevraagd zal worden.

Toezegging: het college, wethouder Von Woudenberg zegt toe gesprekken met

omwonenden von de Rhijnvreugdbrug aon zowel de kont van Zoeterwoude ols Leiderdorp

aon te goon om te kijken nodr een veiliger situotie en maatregelen om zwemmen in het

woter tegen te gaon.

Raadsvraag 2O2O-O3L GL Verdwenen zebrapaden Vossiuslaan

Groenlinks zal in de raad van 12 oktober bij de behandeling van de mobiliteitsnota's met

een reactie komen.

Raadsvraag 2O2O-O32 LPL Kosten onderzoek regionale samenwerking Berenschot

Deze worden bij agendapunt 8 besproken.

Raadsvraag 2020-033 D66 Nationaal Groeífonds - Kansen voor Leiderdorp

Deze worden bij agendapunt 8 besproken.

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Er zijn geen voorstellen die om een besluit vragen

5. Regionale bedriiventerreinenstrategie
Op verzoek van onder andere D66 en GroenLinks herhaalt het college, wethouder Joosten, de

eerder gemaakte toezegging in het politiek forum om de raad op de hoogte te houden van de

ontwikkelingen met het lkea terrein.

De raad besluit unaniem:
De strategie 'Ruimte voor bedrijven in de EconomieOTl-gemeenten, ruimtelijke strategie

bedrijventerreinen 2O2O-2O3O' , inclusief bijlage Lï/m 4 vast te stellen.

7. Afkoopsom sociale woningbouw Heelblaadjespad 1

De raad besluit unaniem:
ln te stemmen met de bijdrage afkoop sociale woningbouw ad. € 160.177,50 voor de bouw van 19

vrije sector appartementen aan het Heelblaadjespad 1.

8. Regionale samenwerking - eindrapport en advies onderzoek effecten fusie voor leiderdorp door

bureau Berenschot
De raad bespreekt twee ingediende moties.

Motie 1, ingediend door de LPL, waarin het college wordt opgeroepen de raad te informeren

over de tekortkomingen op het gebied van de huidige regionale samenwerking en daarbij in

overleg met de betreffende dagelijkse besturen voorstellen te doen deze op te heffen, wordt

ingetrokken door de indieners.

Motie 2, ingediend door D66, GroenLinks, WD, CDA en ChristenUnie-SGP, roept het college op in

gesprek te gaan met de andere gemeenten in de Leidse regio en het initiatief te nemen tot een

startbijeenkomst(en) met colleges en gemeenteraden. Daarbij speerpunten te kiezen waarvan het

regionaal belang evident is en gemeenschappelijke ambities te formuleren, het gesprek aan te

gaan met inwoners en bedrijven in Leiderdorp en de gemeenteraad van de voortgang op de

hoogte te houden. Deze motie wordt unaniem gesteund.
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9. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
De raad stelt de overzichten van moties en toezeggingen vast met de volgende opmerkingen:

. Toezegging4T Delen resultaten onderzoek huisadvocaat naar contract Fam Van Leeuwen
uit 1994 zal afgedaan kunnen worden in de raad van oktober. Het college stelt
achterliggende stukken ter inzage bij de griffier.

r Motie 79/47 Bruggen dicht tijdens de spits wordt voorgesteld te verplaatsen naar juni
2021 wanneer er resultaten zijn van de gesprekken met de provincie.

o Motie 27 Kunst en Cultuur wordt voorgesteld te verplaatsen naar janu ari 2027 wanneer
de raad de nieuwe cultuurnota bespreekt.

Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens
gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
httos://leiderdo .la nsetermiinasenda.nl/show lta?a genda soort id=3

10. tijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken van 21 september 2020 wordt vastgesteld

11. Vaststellen besluitenlijst raad 13 juli 2020
De besl uitenl ijst wo rdt o ngewijzigd vastgeste ld

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.2O uur
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