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 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp  
op donderdag 11 maart 2010, 20.00u 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: 
 
Voorzitter:   de heer M. Zonnevylle  
Griffier:    mevrouw J.C. Zantingh 
 
De leden:   mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling 
     de heer J.T.O. Bresters 
     de heer I.H.M. Cooijmans 
     mevrouw M.A.J. Van Diepen-van Wijk 
     de heer J.J.F.M. Gardeniers 
     de heer E. Grootaarts 
     mevrouw C. Hamer  
     de heer B.M.J. Hoenen 
     mevrouw J.M. Hofman-Züter 
     mevrouw F. Joester 
     de heer W.N.A. Joosten 
     de heer H.K. Langenberg 
     de heer O.C. McDaniel 
     mevrouw E.J. Meijer 
     mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse 
     mevrouw J.J.E. van Reijn 
     de heer A.J.E. Staal 
     de heer J.B.P.M. Suijkerbuijk 
     mevrouw C.W.M. Tax 
     de heer R.A. in 't Veld 
     de heer A.E.H. Veugen 
                
Verslag:   C. Teensma      
 
Agenda:  
1.    Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Beëdiging van de raadsleden 
4. Instelling raadscommissies en benoeming burgerraadsleden 
5. Aanwijzing tijdelijke zitplaatsen  
6. Sluiting 
 
1. Opening 
 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Vanavond begint de nieuwe raadsperiode en hij wenst de 21 raadsleden van harte geluk met hun verkiezing. 16 
van hen zijn met voorkeurstemmen gekozen. De gemeenteraad telt negen vrouwelijke leden en slechts twee leden 
zijn in Leiderdorp geboren. 
De Voorzitter hoopt en verwacht dat deze raadsperiode ook met 21 raadsleden zal eindigen en hoopt dat 
binnenkort het college van B&W gekozen kan worden.   
In de eerste vergadering van het presidium is constructief vergaderd over een aantal procedurele zaken. Daardoor 
kunnen vanavond ook al raadsleden en burgerraadsleden benoemd worden in de verschillende raadscommissies.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Beëdiging van raadsleden 
 
De Voorzitter spreekt de volgende tekst uit en neemt de gekozen raadsleden de eed/ belofte af . 
Ik zweer/verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam 
of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer/verklaar en beloof dat ik om iets in 
dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen. Ik zweer/ beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
 
Mevrouw Beekhuizen legt de eed af. 
De heer Staal legt de eed af. 
De heer Langenberg legt de belofte af. 
De heer McDaniel legt de belofte af. 
Mevrouw Van Reijn legt de belofte af. 
Mevrouw Meiners legt de belofte af.  
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De heer Joosten legt de eed af. 
De heer Cooijmans legt de eed af. 
Mevrouw Meijer legt de belofte af. 
De heer Suijkerbuijk legt de eed af. 
De heer Bresters legt de belofte af. 
De heer Hoenen legt de belofte af. 
Mevrouw Tax legt de eed af. 
De heer Gardeniers legt de eed af. 
Mevrouw Van Diepen legt de eed af. 
Mevrouw Hamer legt de belofte af. 
De heer Grootaarts legt de belofte af. 
De heer Veugen legt de eed af. 
Mevrouw Joester legt de belofte af. 
De heer in 't Veld legt de belofte af. 
Mevrouw Hofman legt de belofte af. 
 
Hiermee zijn bovengenoemde personen geïnstalleerd tot lid van de gemeenteraad van Leiderdorp.  
 
4. Instelling raadscommissies en benoeming burgerraadsleden 
 
Instelling raadscommissies 
De heer Langenberg merkt op dat in het voorstel wordt genoemd: de commissie Bestuur en Middelen.  
In het besluit staat: commissie Bestuur en Maatschappij. 
 
De Voorzitter antwoordt dat het moet zijn: commissie Bestuur en Maatschappij.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform voorstel. 
 
Benoeming burgerraadsleden 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform voorstel. 
 
5. Aanwijzing tijdelijke zitplaatsen 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform voorstel. 
 
De Voorzitter deelt mee dat aan alle raadsleden een informatiemap over de bestuurlijke regio Holland Rijnland 
wordt uitgereikt. Zij ontvangen ook het boekje Ideeën en tips om democratisch, doelmatig en publieksvriendelijk te 
vergaderen. 
Op vrijdag 12 maart om 17.15h wordt afscheid genomen van de oude raad. 
Op 30 en 31 maart is er gelegenheid om deel te nemen aan een debattraining. 
 
6. Sluiting 
 
De Voorzitter sluit de vergadering; het is 20.15 h.  
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 26 april 2010, 
 
De Griffier,         De Voorzitter, 
J.C. Zantingh         M. Zonnevylle 
 
 
 



Kort verslag van de extra raadsvergadering van 19 april 

 

Afscheid vertrekkende wethouders 

De raad neemt afscheid van de wethouders Gardeniers en Glasbeek. De voorzitter van de raad 

en de nestor (het langstzittende raadslid) bedanken beide heren voor hun inzet in de afgelopen 

periode, waarna beiden kort terugblikken op hun ervaringen. Het officiële afscheid van de 

heren Gardeniers en Glasbeek is op woensdag 28 april van 16.00 – 18.00 uur in het HSL/A4 

infocentrum. U bent daar van harte welkom. 

 

Procesverantwoording formatie 

De fractievoorzitters van VVD, D66 en GrL geven aan hoe de coalitie tot stand is gekomen. 

De gespreksverslagen kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem op www.raadleiderdorp.nl. 

 

Benoeming en beëdiging wethouders 

De raad benoemt de volgende personen tot wethouder, waarna de voorzitter hen beëdigd: 

• De heer M.H. van der Eng (D66) 

• De heer L. Maat (GrL) 

• De heer C.J.M.W. Wassenaar (VVD) 

• De heer H.L. Zilverentant (VVD) 

 

Vrijstelling ingezetenschap 

De raad verleent de heer Maat, die nog in Voorschoten woont, voor een jaar ontheffing van 

het vereiste van ingezetenschap. 

 

Bespreking coalitie-akkoord 

De oppositiepartijen BBL, CDA en GrL vinden het coalitieakkoord weinig concreet en niet 

overal in lijn met de verkiezingsprogramma’s. Na een nadere toelichting door de 

coalitiepartijen VVD, D66 en GrL geven zij aan het college positief kritisch te volgen en af te 

rekenen op zijn daden. De raad houdt een motie waarin de PvdA het college oproept de 

uitbreiding van drie naar vier wethouders niet te laten leiden tot een verhoging van de 

bestuurskosten aan tot de bespreking van de kadernota in juni. 

 

Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen en instellen werkgroepen 

In ons raadsinformatieysteem kunt u lezen wie de raad als vertegenwoordigers in regionale 

verbanden en werkgroepen heeft benoemd (www.raadleiderdorp.nl). 

 

 



Kort verslag van de raadsvergadering van 26 april 2010 
 
Raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over inzameling huisvuil (BBL), Buitenhofvijver (CDA) en tijdige 
betaling door de gemeente (BBL). Vragen en antwoorden kunt u lezen op 
www.raadleiderdorp.nl. 
 
Benoeming burgerraadslid 
De raad benoemt de heer J. de Waard tot burgerraadslid namens D66. 
 
Veegbesluit jaarrekening 2009 
De raad stemt in met de (budget)afwijkingen voor het boekjaar 2009 inclusief de hierin 
opgenomen extra storting van ruim 2 miljoen euro in de bestemmingsreserve W4. Bij de 
bespreking van de jaarrekening in juni neemt de raad een besluit over de 
resultaatbestemming. Het nieuwe college komt hiervoor met een voorstel. 
 
Investering duurzame energieopwekking nieuwe  Gemeentehuis 
De raad stemt van harte in met het voorstel de duurzaamheid van  het nieuwe gemeentehuis 
nog verder omhoog te brengen door het toepassen van duurzame energieopwekking door 
middel van zonnecellen. Voorwaarde  voor uitvoering is het verkrijgen van subsidie.  
 
Actualisering en wijziging van de gemeenschappelijke regeling vuilverwerking Leiden 
en omgeving (Gevulei) 
De raad stemt in met de voorgestelde technische wijzigingen.  
 
Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters raad en commissies 
De raad benoemt voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de raadscommissies (zie 
www.raadleiderdorp.nl).  De raad benoemt de heer J. Gardeniers (CDA) als eerste 
plaatsvervangend raadsvoorzitter en de heer I. Cooijmans (VVVD) als tweede 
plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
 
Benoeming deelnemers gemeenschappelijke regelingen 
Binnen de regio maakt de gemeente Leiderdorp deel uit van verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. De raad benoemt vertegenwoordigers in de diverse 
organen. (zie www.raadleiderdorp.nl.).  
 

http://www.raadleiderdorp.nl/
http://www.raadleiderdorp.nl/


Kort verslag van de raad van 31 mei 2010 
 
Raadsvragen 
CDA en CDA/BBL hebben vragen gesteld over kampeerders bij 
Leiderdorps water en over het jongerendebat. Vragen en 
antwoorden kunt u lezen op onze website www.raadleiderdorp.nl.  
 
Verordening Adresnaamgeving en –nummering 2010 en 
woonplaatsbesluit 
De raad heeft dit punt aangehouden. 
 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2010 en 
de bijbehorende specifieke kredietaanvragen 
De raad stelt de GIG vast. Deze rapportage informeert over de 
geprognosticeerde financiële stand van zaken. Met het vaststellen 
van de (gewijzigde) resultaten van de respectievelijke 
grondexploitaties wordt het financiële kader per project vastgelegd. 
De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere 
onderbouwing van het nog vast te stellen jaarverslag van de 
gemeente. Na vaststelling van de GIG worden de financiële 
consequenties tevens meegenomen in de begroting. 
 
Kunst- en cultuurprojecten 
De raad stemt in met het beschikbaar stellen van gelden voor kunst- 
en cultuurprojecten. Deels door voor 2009 beschikbaar gesteld en 
niet uitgegeven geld weer beschikbaar te stellen en deels door een 
bedrag uit de reserve voor kunst- en cultuur beschikbaar te stellen. 

 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/


Kort verslag gemeenteraadsvergadering 28 juni 2010 
 
Raadsvragen  
Er zijn vijf raadsvragen ingediend. D66 heeft vragen gesteld over de voorlichting over 
subsidies door het voorlichtingscentrum overheidsbijdragen. Het CDA en GrL over 
conciërges op basisscholen. Over de huisnummering Ommedijk hebben zowel BBL als de 
VVD vragen gesteld. Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/28-juni/20:00
Tot slot heeft GrL vragen gesteld over de afsluiting Nieuwe Weg. Deze zijn nog niet 
beantwoord en komen op agenda van de raad van 6 september. 
 
Benoeming burgerraadslid 
De raad benoemt de heer Glasbeek tot burgerraadslid voor de PvdA. 

 
Beslissing op bezwaarschriften gericht tegen de vestiging van een voorkeursrecht 
Bij besluit van 14 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten op een aantal percelen 
binnen het gebied rond de Willem Alexanderlaan een voorkeursrecht te vestigen om 
aankoop van deze percelen door derden te voorkomen. Tegen dit besluit zijn bezwaren 
ingediend. De raad besluit de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit van14 december 2009 in stand te laten.  

 
Benoeming bestuursleden Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 
De raad stemt in met de benoeming van twee leden in het bestuur van de Stichting OBSG 
Leiderdorp.  

 
Begroting 2011 Holland Rijnland 
De raad stemt in met de reactiebrief over de begroting aan het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland. In deze brief geeft de raad aan dat stijgende loonkosten en andere 
kostenontwikkelingen in de lopende begroting moeten worden opgevangen en dat er 
daarnaast minimaal 5% bezuinigd moet worden. 
 
Jaarverslag 2009 
Het jaarverslag is een verplicht onderdeel van het Besluit Begroting & Verantwoording. De 
verschillende fracties geven aan dat er voortgang is geboekt op dossiers, maar dat er ook 
nog veel verbeterslagen gemaakt moeten en kunnen worden. Het college zegt toe te 
onderzoeken hoe het veegbesluit in Leiderdorp afgeschaft kan worden Ten aanzien van het 
subsidieprogramma vraagt de raad om jaarlijkse verantwoording, bij voorkeur opgenomen in 
het jaarverslag. Het college zegt toe met deze verantwoording te komen en te bekijken op 
welke wijze ze daar uitvoering aan kan geven. Het college komt schriftelijk terug op de vraag 
naar de planning van het ondergronds plaatsen van containers 
De raad wijzigt het tweede beslispunt en stelt vervolgens het jaarverslag en de bijbehorende 
resultaatbestemming vast. 

                                    
Begrotingswijziging 3 
De raad stelt de begrotingswijziging vast. De belangrijkste mutaties van deze 3e wijziging zijn 
verwachte uit-/afstel van de afschaffing van precariobelasting, verwachte stijging van WOZ-
waarde niet-woningen, invullen algemene taakstelling meerjarenbeeld begroting, 
dividendinkomsten, de extra loonkosten voor 2010 en eenmalige ophoging van de 
voorziening wachtgelden voor wethouders. De coalitiepartijen geven een toelichting op de 
keuze voor vier wethouders. De PvdA blijft bezwaren houden tegen de wijze van financieren 
loonkosten en dient een amendement in met het CDA. De raad verwerpt het amendement 
met 14 stemmen tegen en 5 voor. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/28-juni/20:00


De BBL geeft aan dat toch in te stemmen met deze begrotingswijzing, nadat duidelijk is 
aangegeven dat de kosten voor vier wethouders niet leiden tot een OZB-verhoging. De raad 
stelt de begrotingswijziging vast met de opmerking dat PvdA en CDA niet instemmen met de 
financiering van vier wethouders. 
 
Financiële kadernota 
De raad neemt kennis van de Kadernota en geeft het college kaders mee voor het opstellen 
van de begroting 2011. De VVD komt met het voorstel voor een  gezamenlijke motie. En na 
schorsing wordt er een raadsbrede motie ingediend. In deze motie roept ze het college op 
korte termijn met een prioritering van te nemen acties te komen. PvdA en CDA geven bij dit 
punt een voorbehoud aan omdat het gaat om acties vanuit het coalitieakkoord. 
Daarnaast geeft de raad het college achttien kaders mee om te betrekken bij de opstelling 
van de begroting. De PvdA trekt de aangehouden motie uit de raad van 19 april 2010 inzake 
4e wethouder in. 
 
Vaststellen welstandsnota 
De raad stelt de welstandsnota herziening 2010 unaniem vast.  

 
Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2010 
De raad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
2010.  
 

 
 



  Kort verslag van de raad van 6 september 2010 
 
 
Vragenronde 
Er zijn raadsvragen gesteld over: 

• Afsluiting nieuwe weg  
• Asbestverwijdering 
• Bestemmingsplan Nieuw Centrum  

Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-
september/20:00. 
 
Aanvulling raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Nieuw 
Centrum 

  Mevrouw Schellekens spreekt in namens IVN Natuur- en  
Milieueducatie en Houd Leiderdorp Groen (HLG). Zij bepleit onder 
meer een herbeziening van het bouwplan voor de uitbreiding van 
Winkelhof. De raad is van mening dat hij gedurende het hele traject 
voldoende is geïnformeerd, dat er een uitgebreid inspraaktraject 
heeft plaatsgevonden en dat er een raadsbesluit ligt van 15 februari 
2010, waarin de raad akkoord ging met het bestemmingsplan. De 
raad besluit dan ook akkoord te gaan met het aanvullen van de 
staat van wijzigingen op dit bestemmingsplan. 
 
Verbeteragenda bestuurskracht 
De raad stelt de uitgangspunten en doelstellingen van de 
verbeteragenda van de notitie Verbeteragenda Bestuurskracht 
Leiderdorp vast. De raad wil zijn verantwoordelijkheid snel 
oppakken en via presidium en/of werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing zoveel mogelijk al in 2011 te realiseren. 
 
Terugbetaling aan Provincie van al ontvangen VINEX- 
 subsidie Doeshof (Achter ’t Hofje) 

                    De raad besluit in te stemmen met onttrekking aan de reserve van  
een bedrag van € 258.660,- om reeds verstrekte subsidie terug te  
 betalen aan de Provincie omdat de gevraagde prestatie nog niet in     
 voorbereiding was of is. De PvdA vraagt in een motie duidelijkheid 
van het college over de manier waarop Leiderdorp zijn regionale 
afspraken over woningbouw gaat nakomen. De raad houdt deze 
motie aan tot de discussie over de planning en de prioritering 
daarin. 
 
Vaststelling bestemmingsplan Schansen 
De raad besluit over te gaan tot het vaststellen van een actueel 
bestemmingsplan voor de Schansen e.o. Een amendement 
(tekstwijzigingsvoorstel) van GroenLinks om een groenstrook bij de 
Rietschans niet de bestemming verkeer te geven haalt geen 
meerderheid. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00


Wijziging bouwverordening 2007 
De raad stelt de Bouwverordening 2010 vast. De wijziging van de 
Bouwverordening 2007 en de toelichting is noodzakelijk in verband met de 
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 
Focus 2014 Holland Rijnland 
De raad stemt in met de schriftelijke reactie richting Holland 
Rijnland (zie RIS: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-
september/20:00. 
  
Verordening inburgering gemeente Leiderdorp 2010 
Met een aantal bij amendement van de VVD voorgestelde 
tekstwijzigingen stelt de raad de verordening Wet Inburgering 
gemeente Leiderdorp 2010 vast.  
 
Zomernota en begrotingswijziging 5 2010 
In de planning en controlcyclus is opgenomen dat na 6 maanden 
wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting. Dat 
gebeurt in deze eerste zomernota. De raad stelt de naar aanleiding 
van de zomernota 2010 opgestelde begrotingswijziging 5 vast. De 
PvdA stemt tegen. De raad besluit een amendement van 
PvdA/CDA/BBL over het toevoegen van vrijgevallen middelen aan de 
reserve sociale woningbouw te betrekken bij de discussie over 
reserves en voorzieningen die binnenkort plaatsvindt.  
 
Jaarrekening 2009 Stichting Openbare Basisscholen 
Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 
De raad keurt de jaarrekening van de OBSG goed. 
  
Besteding fractiegelden 2009  
De raad stemt in met de aanbevelingen van de kascommissie over 
afrekening fractiegelden 2009 en de aangepaste tabel fractiegelden. 

 
  

 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00


Kort verslag raadsvergadering 11 oktober 2011 

 

Vragenronde 

Er zijn raadsvragen gesteld over het implementatieplan Combinatiefuncties 

Leiderdorp en over de kruising Engelendaal/N445.  
Vragen en antwoorden kunt u nalezen in het raadsinformatiesysteem 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00 
In de raad is afgesproken dat beide onderwerpen in de raadscommissies nader 
aan de orde komen. 

 
Benoeming voorzitter en lid rekenkamer Leiderdorp 

De raad benoemt dhr. van Oosten tot voorzitter van de Rekenkamer. De raad 
benoemt en beëdigt dhr. Dekker tot lid van de Rekenkamer. 
 

Vaststellen bestemmingsplan Boterhuispolder 

De raad stelt het bestemmingsplan, met inachtneming van de ‘Nota 

beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan’ en de ‘Staat van 
wijzigingen’ vast. 

 

SSC/ Servicepunt71  

De raad neemt kennis van het bedrijfsplan SSC Leidse Regio versie 30 juni 2010  

en stemt in met de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. 
In een raadsbreed gesteunde motie verzoekt de raad het college in het verdere 
proces een aantal zaken te waarborgen en nader uit te werken. De motie is in 

het raadsinformatiesysteem geplaatst bij het onderwerp SSC/Servicepunt71 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00 

 
Actualisatie normenkader accountantscontrole 2010 

De raad gaat akkoord met de actualisatie. 
 

Vaststellen van 3 gewijzigde verordeningen op grond van de Wet werk 

en bijstand (WWB) 

Het gaat om de Verordening re-integratie 2008, de Maatregelenverordening 

WWB 2008 en de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2008. De raad 
stelt de gewijzigde verordeningen vast. 

 

Vaststellen Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 en 

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 

De raad stelt deze verordeningenvast, zodat het ten onrechte ontvangen, 
misbruiken en oneigenlijk gebruiken van een uitkering bestreden wordt. 

 

5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 

De raad gaat akkoord met deze wijziging. De wijziging is noodzakelijk om het 

mogelijk te maken dat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Teylingen deel gaan uitmaken van het Collectief 
Vraagafhankelijk Vervoersysteem Holland Rijnland (CVV).  

 
Reactie Leiderdorpse raad op voorstel samenstelling AB Holland Rijnland 



De raad stemt in met een tekstuele aanpassing in de brief. De aangepaste brief 

wordt in het raadsinformatiesysteem geplaatst bij dit agendapunt 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/11-oktober/20:00 
 

Beschikbaar stellen middelen voor onderhoud betonnen bruggen 2010 - 

2013 

De raad stelt het opgestelde beheersplan voor herstel van betonnen bruggen 
vast en stelt het eerste deel van de benodigde middelen beschikbaar. Een 
amendement van CDA en BBL is ingetrokken nadat het college heeft toegezegd 

de raad onmiddellijk te informeren over extra kosten tijdens de werkzaamheden. 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In het kader van de per 1 oktober in werking tredende Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) wijzigen in dit wijzigingsvoorstel een drietal 

verordeningen, de Algemene Plaatselijke Verordening 2010, de 
Erfgoedvergoedverordening Leiderdorp 2008 en de verordening op de 

beplantingen Leiderdorp 2009. De raad stelt het wijzigingsvoorstel vast. 
 

  

 



Kort verslag begrotingsraad 3 en 5 november 2010 
 
 
Op 25 oktober was er gelegenheid tot inspreken over de begroting 2011. 
Twee heren maakten hiervan gebruik, de heer Lemmens van LTC De Munnik en de heer 
Karres van het Servicepunt Sport en Bewegen. Hun inspraakreacties kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-
november/19:30.  
Op 3 november hebben alle partijen in hun algemene beschouwingen laten horen wat zij de 
komende jaren willen en hoe zij tegen de door het college ingediende begroting aankijken. De 
completen teksten kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem:  
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30.  
Het college kwam met een sluitende begroting voor 2010. Om de begroting ook in de jaren 
daarna sluitend te krijgen zal de raad – voor iedereen pijnlijke – keuzes moeten maken bij de 
afronding van de kerntakendiscussie in maart 2011. 
 
Besluitvorming 
Op 5 november stelde de raad de programmabegroting 2011-2014 vast. Daarnaast stelde de 
raad de subsidieplafonds voor 2010 vast, t.w. een bedrag van € 299.752 voor het 
subsidieprogramma en € 1.645.647 voor de exploitatiesubsidies.  
In een veertiental moties riep de raad het college op tot o.a. het instellen van een 
vrijwilligersprijs, het houden van een “dag van de dialoog” en spoedmaatregelen tegen 
wateroverlast. Vrijwel alle moties zijn unaniem aanvaard. 
Een overzicht van de moties en amendementen kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30.  
 
 
 
  

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/3-november/19:30


Kort verslag van de raad van 22 november 2010 
 
Vragenronde 
Er is een raadsvraag ingediend door GroenLinks over de Rijnlandroute. 
Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/22-november/21:30
 
 
Financiering Rijnlandroute door aanvulling Regionaal Investerings Fonds (RIF) 
Een meerderheid van de raad  (VVD, BBL, D66 en GroenLinks) gaat niet akkoord met dit 
voorstel. Ze zijn niet tegen de Rijnlandroute, maar kunnen de wijze van financiering niet steunen 
omdat ze niet overtuigd zijn van de financiële en bestuurlijke haalbaarheid van het voorstel. Ze 
menen dat het Rijk en de provincie aan zet zijn. 
De PvdA en het CDA steunen het voorstel wel, met de bedenking dat deze bijdrage echt de 
laatste is. Op 30 november vindt de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland plaats waarin het AB besluit over dit onderwerp. Voor nadere informatie over de 
vergadering van het AB op 30 november 2010  verwijzen we u naar de website van Holland 
Rijnland  http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/30-11-10/agenda-en-
stukken-algemeen-bestuur-30-november-2010-20.00u.-raadszaal-alphen-aan-den-rijn
 
 
 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/22-november/21:30
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/30-11-10/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-30-november-2010-20.00u.-raadszaal-alphen-aan-den-rijn
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/30-11-10/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-30-november-2010-20.00u.-raadszaal-alphen-aan-den-rijn


Kort verslag raad 13 december 2010 
 

Vragenronde 
BBL heeft vragen gesteld over de parkeersituatie Ommedijk. Vragen en 
antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2010/13-december/19:30. 

 
Waterplan Leiderdorp 
De raad gaat akkoord met de uitvoering van het Waterplan  Leiderdorp 
2011-2015, met uitzondering van het onderdeel zwemwater 
Buitenhofvijver en met een reservering uit de algemene reserve voor de 
uitvoering van de maatregelen 2011. De raad wenst vooralsnog geen 
uitvoering te geven aan een haalbaarheidsonderoek naar de 
zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver. In 2011 krijgen de knelpunten 
die in relatie staan tot het grondwaterprobleem in enkele wijken de 
hoogste prioriteit. 

 
Verordeningen 
De raad stelt de volgende verordeningen vast: 

• Verordening Wet inburgering gemeente Leiderdorp 2011 
• Brandbeveiligingsverordening 2010 
• Besluit vaststelling woonplaats 
• Verordening Adresnaamgeving en –nummering 2010  

 
Daarnaast actualiseert de raad de volgende belastingverordeningen en past de 
tarieven aan voor 2011: 

1. Verordening afvalstoffenheffing 2011 en 
reinigingsrechten 2011 

2. Verordening brandweerrechten 2011 
3. Verordening hondenbelasting 2011 
4. Verordening leges 2011 
5. Verordening lijkbezorgingsrechten 2011 
6. Verordening marktgelden 2011 
7. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 
8. Verordening precariobelasting 2011 
9. Verordening rioolheffing 2011 
10. Verordening toeristenbelasting 2011 

 
 

Veiligheid: visie, analyse en prioriteiten 
De raad stelt de Strategische visie Integrale Veiligheid in Leiderdorp vast. De 
raad gaat akkoord met de Veiligheidsanalyse ten behoeve van de Kadernota 
2011-2014 en stelt prioriteiten vast na het Voorstel Prioriteiten Kadernota 
Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp te hebben besproken. 
 
Begrotingswijzigingen 8 t/m 10 boekjaar 2010 
De raad stelt de begrotingswijzigingen 8 tm 10 boekjaar 2010 vast.   

 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) aanvraag krediet 



De raad gaat akkoord met een investeringskrediet voor de aankoop van 
Karolusgulden 32-38 voor de vestiging van een CJG en de in 2011 bugettair 
neutrale begrotingswijziging voor de realisatie hiervan. De ontwikkeling van het 
CJG moet binnen de beschikbare budgetten voor de preventieve jeugdzorg 
gerealiseerd worden en ook na 2011 blijven. De PvdA stemt tegen. 

 
Zendtijdtoewijzing Leiderdorpse Omroep Stichting 
De raad gaat akkoord met de samenstelling van het programmabeleidbepalend 
orgaan (pbo) en adviseert het Commissariaat van de Media positief over de 
zendtijdtoewijzing aan de Leiderdorpse Omroep Stichting voor de komende vijf 
jaar. 

    
Werkgroep Bloemerd advies 
De raad stemt in met het advies van de raadswerkgroep Bloemerd om op 
dit moment een brede discussie over de toekomst van de Bloemerd te 
houden.  

 
Voorbereidingsbesluit Bloemerd 
De raad neemt een voorbereidingsbesluit voor een nieuw 
bestemmingsplan voor de Bloemerd. Het voorbereidingsbesluit voorkomt 
dat er nieuwe (ongewenste) ontwikkelingen in de Bloemerd kunnen 
ontstaan, voordat deze getoetst kunnen worden aan een nieuw 
bestemmingsplan.  

 
Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten 
Op 18 januari bespreekt de commissie Ruimte dit punt opnieuw. De standpunten 
liggen nog te ver uit elkaar voor een raadsbehandeling. 
 
Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland  
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland i.v.m. de 
toetreding van de gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem. 
 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie  
(GIG ) 2010 
De raad stelt de GIG 2010 vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 

 
Benoeming plaatsvervangend lid AB Regionale Dienst Openbare 
Gezondheid 
De raad benoemt de heer M.H. van der Eng tot plaatsvervangend lid van het 
Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid. 

 
 



Kort verslag van de raad van 31 januari 2011 
 
 
Vragenronde 
Het CDA heeft vragen gesteld over het onderwijsachterstandenbeleid. Vragen 
en antwoorden kunt u lezen op onze website: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/31-januari/20:00. 
 
 
Buitenruimte Brede School Oude Dorp (BSOD) 
Namens de Bewonersgroep Kastanjelaanschool plaatst de heer J. Poot 
kanttekeningen bij het proces. Hij waarschuwt de raad zich vooral goed 
bewust te zijn van de consequenties van de besluitvorming.  
De raad stemt in met het voorstel om Kastanjelaan 2 en 4 aan te wijzen 
als locatie voor het vergroten en verbeteren van de buitenruimte en 
hiervoor de nodige financiële maatregelen te treffen. Deze oplossing 
voldoet nagenoeg aan alle eisen en sluit aan op het advies van de 
stuurgroep.  
 
Meerjarenbegroting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG)  
De raad keurt de meerjarenbegroting 2011-2014 van de Stichting Openbare 
Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp goed. 
 
Onderwijsachterstanden 2011 
De raad gaat akkoord met het voorstel om een deel van de niet-bestede 
middelen preventief jeugdbeleid 2010 ten behoeve van het 
onderwijsachterstandenbeleid 2011 te bestemmen. 
 
Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine  
projecten  
Dit onderwerp komt terug in de volgende raad omdat de raad het niet eens 
kon worden over de hoogte van de afkoopsom en de manier waarop die 
berekent wordt.  De raad steunde unaniem een motie waarin BBL het college 
oproept zoveel mogelijk met verhuurder af te spreken dat woningen via 
Woonzicht worden toegewezen.  
 
Begrotingswijziging 1 2011  
De raad stelt begrotingswijziging 1 boekjaar 2011 vast. 
 
Gemeenschappelijke regeling Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) 
subsidies 
De raad gaat akkoord met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 
subsidiëring GGZ voorzieningen.  
 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/31-januari/20:00


Subsidie mantelzorg  
De raad stemt in met het verstrekken van een aanvullende subsidie voor het 
leveren van extra producten op het gebied van mantelzorgondersteuning en 
vrijwilligerszorg. 
 
Bestemming uitkering Besluit Locatiegebonden Subsidies  
(BLS-gelden) 2005 t/m 2009 
De raad besluit een bedrag van € 189.000,- toe te voegen aan de Reserve 
Sociale Woningbouw om het mogelijk te maken eerder gedane toezeggingen 
van raad en portefeuillehouder in te lossen, een woonbehoefteonderzoek te 
houden en een woonvisie op te stellen en het  restantbedrag te laten vrijvallen 
in het jaarrekeningresultaat 2010. Een amendement van CDA en BBL om het 
restantbedrag toe te voegen aan de reserve sociale woningbouw haalde het 
niet. De PvdA stemde tegen het voorstel, BBL en CDA tegen het tweede 
beslispunt. 
 
Nota Verbonden Partijen 
De raad stelt de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen Leiderdorp vast.  
 
Uitwerking aanbevelingen Boeien Binden 
De raad gaat akkoord met de brief aan Holland Rijnland als reactie op de 
aanbevelingen gedaan om de onderlinge relaties te verbeteren en de 
betrokkenheid van college- en raadsleden bij de regionale samenwerking te 
verbeteren.  
 
Vaststellen subsidieplafonds 2010 in raad 14 maart 2011 
Gezien de geplande evaluatie van het subsidiebeleid in de commissie Bestuur 
en Maatschappij van 28 februari en raad van 14 maart besluit de raad, in 
afwijking van de termijnen genoemd in de Algemene Subsidieverordening 
Leiderdorp 2008, om de subsidieplafonds voor 2012 op 14 maart 2011 vast te 
stellen. De betreffende instanties krijgen twee weken langer de tijd om hun 
subsidieverzoek in te dienen. 
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Registratienummer Corsa: 2011i00496 
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Kort verslag van de raad van 14 maart 2011  
 
Alle stukken, inclusief moties en amendementen kunt u lezen op : 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/14-maart/20:00 
 
Vragenronde 
BBL heeft vragen gesteld over de parkeerproblematiek Ommedijk. Vragen en antwoorden 
kunt u lezen op onze website: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/14-
maart/20:00. Het onderwerp komt terug in de commissie Ruimte van 5 april. 
 

 
Interpellatiedebat aangevraagd door het CDA over de eventuele verplaatsing van Vliko 
naar de Munnikkenpolder 
Na commissievragen in de commissie Ruimte van 1 maart heeft het CDA om een debat in de 
raad verzocht. Raad en college zijn het eens over het feit dat Vliko niet naar de 
Munnikkenpolder verplaatst moet worden, omdat is besloten die polder groen in te richten. 
Die groene inrichting sluit aan bij afspraken hierover met het Rijk, de Provincie en de regio. 
Het college zegt toe zich te blijven inspannen voor vestiging van Vliko in de Barre Polder 
(Groenendijk, gemeente Rijnwoude) en de raad hier voortdurend over te informeren. 

 
Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten 
In de raad van 31 januari staakten de stemmen bij stemming over een tweetal 
amendementen. Bij herstemming haalt een amendement van D66 een meerderheid, waarna 
de raad het gewijzigde voorstel vaststelt. 
 
Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011 
De raad stelt deze verordening vast.  

 
Instellen werkgeverscommissie Griffie conform art. 83 Gemeentewet 
De raad stelt de Verordening Werkgeverscommissie ex artikel 83 Gemeentewet vast. 

 
Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011 
De raad stelt begrotingswijziging 3; boekjaar 2011 vast. 

 
Marktverordening 
De raad stelt de marktverordening 2011 vast. 

 
Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie 
participatie 2011 - 2014 
De raad stelt het beleidsplan Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van 
bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 - 2014 vast.  
 
Subsidiebeleid 
Een raadsmeerderheid stemt in met een amendement en met het gewijzigde voorstel voor 
de  vaststelling van de financiële kaders voor subsidiëring in 2012. PvdA en CDA zijn tegen. 
De raad geeft het college door middel van een motie kaders mee voor de uitwerking van een 
notitie Evaluatie Subsidiebeleid. CDA/PvdA stemmen niet in met het laatste punt van de 
motie. 

 
Kaderstelling/prioritering subsidieverlening 2012 
De raad stelt de prioritering/kaderstelling voor de subsidieverlening 2012 vast. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/14-maart/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/14-maart/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/14-maart/20:00


Kort verslag van de extra raadsvergadering van 13 april 2011 
 
 
KEKRNTAKENDISCUSSIE 
Als voortzetting van de kerntakendiscussie uit 2009 heeft de raad een document opgesteld 
waarin de strategische doelen van de gemeente staan verwoord, uitgewerkt naar kerntaken en 
taken. Alle politieke partijen hebben hier waarden aan toegekend. De raad verzoekt het 
college de verdere uitwerking en het traject van burgerparticipatie op te pakken en te 
gebruiken als input voor een visie Leiderdorp 2025. Het college zegt toe met een 
projectvoorstel te komen, waarbij ook nadrukkelijk een rol voor de raad zal zijn weggelegd. 
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Kort verslag gemeenteraadsvergadering 18 april 2011 
 
Vragenronde 
CDA en GroenLinks hebben vragen gesteld over de wijziging conciërgeregeling basisscholen, 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de Leo Kannerschool. Vragen en antwoorden kunt u lezen in 
ons raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/18-april/20:00. 
Het college zal een vraag van GroenLinks over Illegale bedrijfsruimte in garages door TNT post zo 
spoedig mogelijk beantwoorden. 
 
Kleine Zandput 
Op 15 februari 2010 is besloten de Kleine Zandput en Groene Scheg een andere invulling te geven en 
samen met bewoners te kijken naar de mogelijkheden voor en te komen tot een nieuwe inrichting van 
de Kleine Zandput. De raad besluit nu het ontwerp ‘De Groene Schans’ uit te laten werken tot een 
definitief ontwerp. 

 
Plan van aanpak gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
De raad stemt in met de voorgestelde aanpak voor de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan. 

 
Begrotingswijziging 4 2011  
De raad stelt begrotingswijziging 4 2011 vast. 
BBL en PvdA verklaren tegen de mutatie die betrekking heeft op Sportfondsen te zijn, omdat dit meer 
kost dan was afgesproken. 

 
Veegbesluit jaarrekening 2010 
De raad is geïnformeerd over het nieuw te verwachten jaarrekeningsaldo en stelt de 
resultaatsbestemming 2010 vast. 
BBL en PvdA zijn tegen punt 3: verwerking van de resultaatbestemming 2010 in de begroting 2011. 
 
 
Ontwerp begroting Servicepunt 71  
Met een aantal aanvullingen schaart de raad zich achter het collegestandpunt over de begroting van 
Servicepunt 71. 
 
Dienstverleningsovereenkomst  Wet Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp 2011-2012 
De raad stemt in met de dienstverleningsovereenkomst Leiden - Leiderdorp voor de uitvoering van de 
sociale dienst voor de periode 2011 tot en met 2012 en het bijbehorende addendum.  

 
Verantwoording prestaties 2008-2011 en prestatieafspraken 2011-2013 
De raad stemt in met de verantwoording van de sociale diensten van Leiden en Leiderdorp over 2010 
en met de afspraken voor 2011. 

 
Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening 2010 
De raad stelt de verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening 2010 vast en 
trekt de verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst wet sociale werkvoorziening 2008 in. 

 
Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) 
De raad stemt in met de indiening van de aanvraag MAU 2011-2013. 

 
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 
De raad besluit positief over de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 
West-Holland en gaat zo akkoord  met toetreding tot de regeling van gedeputeerde staten van de 
provincie Zuid-Holland per 1 januari 2012. 

 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder 
De raad verleent wethouder Maat ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van 
een jaar. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/18-april/20:00
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Afrekening fractiegelden 2010 
De raad stemt in met de aanbevelingen van de kascommissie en neemt de verantwoording van de 
raadsfracties voor kennisgeving aan. 

 
Opheffen artikel 25 Gemeentewet en beslotenheid 
De raad heft de geheimhouding ten aanzien van een aantal document op. 
 
 
 



Registratienummer Corsa: 2011i01075 
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Kort verslag van de raad van 31 mei 2011 incl. mededelingen en toezeggingen 
 
Inspraak 
Mevrouw Van SintMaartensdijk vraagt aandacht voor de verkeerssituatie rond het viaduct 
onder de A4. Zij vraagt nut en noodzaak van de afsluiting van de Ericalaan opnieuw te 
bekijken, omdat dit leidt tot veel files in eigen dorp. 
 
Vragenronde 
Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het standpunt van het college wat betreft het 
Bestuursakkoord tussen VNG en Rijk (GroenLinks), Spookburgers (CDA) en Wijziging 
conciërgeregeling (CDA). Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/30-mei/20:00. Een motie waarin 
GroenLinks het college oproept haar standpunt over het bestuursakkoord scherper te 
formuleren wordt verworpen. 

 
Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015  
Vanwege het aflopen van de planperiode 2006 – 2010 is een nieuw gemeentelijk 
rioleringsplan opgesteld. De raad stelt het Gemeentelijk rioleringsplan vast. De VVD verbindt 
daaraan de voorwaarde dat de stijging van de rioolheffing wordt gecompenseerd door 
verlaging van andere lasten, zodat de lasten voor de burgers gelijk blijven. De raad roept het 
college bij motie op een onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast in het Zijlkwartier 
nu ook daadwerkelijk uit te voeren en hier voor het eind van het jaar over te rapporteren. 

 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 en de bijbehorende specifieke 
kredietaanvragen 
Periodiek wordt voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, de 
financiële tussenstand opgemaakt. De raad stelt de GIG 2011 vast. 

 
Verordening wijziging woningvoorraad 
De raad houdt dit voorstel aan. Het college zegt toe de verordening op een aantal punten te 
verduidelijken. 
 
Hekwerk Oude Spoorbaan  
De raad houdt het voorstel van vervanging van het hekwerk door betonnen barriers aan om 
de discussie over de financiering hiervan bij de bespreking van de kadernota (juni) te voeren. 
GroenLinks kan wel instemmen met het voorstel incl. de financiering hiervan. 
 
Aanpassingsvoorstel artikel 9 Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp 
De raad stelt de aangepaste verordening op de Rekenkamer Gemeente Leiderdorp vast. 
 
Mededelingen 
Oude Rijnzone: wethouder Zilverentant meldt dat Arcadis een onderzoek is begonnen naar 
de verplaatsing van Vliko. Het concept OSK (Ontwikkelings Strategie Kader) komt binnenkort 
naar de raad, voor 1 oktober moet behandeling daarvan plaatsvinden. 
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Toezeggingen 
• “Spookburgers” : weten burgers dat zij gerechtigd zijn gegevens niet te verstrekken? 

Het college komt daar schriftelijk op terug.  
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan: het college streeft ernaar de raad nog dit jaar 

te rapporteren over het onderzoek naar de oorzaken van de wateroverlast   in het 
Zijlkwartier.  

• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan: het college rapporteert regelmatig over de 
voortgang van bovengenoemd ondezoek.  

• De Munnik: Beide rapporten over de Munnik gaan 31 mei richting raad. Het rapport 
waarin de exploitatie van de Munnik aan de orde komt is vertrouwelijk.  
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Kort verslag van de raad van 27 juni 2011 
 
Raadsvragen 
Het CDA heeft vragen gesteld over de speelplaats in Binnenhof  
 en over LTC De Munnik. Vragen en antwoorden kunt u lezen  
op onze website: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2011/27-
juni/20:00 
 
Jaarverslag 2010 
Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en 
het veegbesluit ligt nu de jaarrekening met de bijbehorende 
resultaatbestemming voor. De raad stelt het jaarverslag vast. 
Een amendement (wijzigingsvoorstel) van PvdA en BBL om de 
vorming van een reserve voor het groot onderhoud van Alecto 
over meerdere jaren op te bouwen haalt het niet. 
 
Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 
De raad stelt de Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen Leiderdorp 2011 vast. De raad neemt daarbij 
unaniem een amendement van GroenLinks aan om de binnen- 
en buitenruimte van nieuwe peuterspeelzalen duurzaam en 
ecologisch verantwoord in de te richten. Hetzelfde geldt voor 
bestaande speelzalen bij vervanging en renovatie. 
 
Regionaal Risicoprofiel 
In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is de verplichting 
opgenomen om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te 
stellen. Gemeenten kunnen naar aanleiding van het Concept 
Risicoprofiel Hollands Midden, wensen kenbaar maken, deze 
worden meegewogen voor definitieve vaststelling van het 
regionaal risicoprofiel. De raad verzoekt het bestuur van de 
Veiligheidsregio meer prioriteit te geven aan o.a. de A4, HSL 
en kwetsbare objecten zoals instellingen met minder 
zelfredzame personen.  
 
Woonbehoefteonderzoek 2011 
In de raad van 31 januari 2011 heeft de raad besloten om 
€ 50.000,- te reserveren voor de uitvoering van een 
woonbehoefteonderzoek in 2011. De raad stemt er nu mee in 
maximaal € 40.000,- te besteden aan een 
woonbehoefteonderzoek. De € 10.000,- die de gemeente 
naderhand terugontvangt van Rijnhart Wonen gaat terug in de 
reserve sociale woningbouw. 



 
Krediet voor gebiedsvisie Willem Alexander Laan (WAL) 
De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van de nu bekende 
concrete ontwikkelingen en de input vanuit de participatie. De 
raad verhoogt het voorbereidingskrediet voor de WAL met  
€ 35.000,- om de gebiedsvisie te kunnen afmaken. 
 
Kredietaanvraag nieuwe milieustraat 
De raad stelt een krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar 
voor het realiseren van een nieuwe milieustraat op de locatie 
van de huidige gemeentewerf.  

 
  Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 
  De raad onderschrijft de adviezen van de regiocommissie en geeft  

deze als input mee voor de AB-vergadering van Holland Rijnland van  
29 juni. 
 
Een uitgebreid verslag van deze vergadering kunt u lezen en  
beluisteren op onze website: www.leiderdorp.nl. 
 



Kort verslag van de raad van 28 juni 2011 

 

Kadernota 2012-2015 

 

Op basis van de nu bekende financiële informatie heeft het college van burgemeester en 

wethouders in de kadernota een voorzet gedaan voor het opzetten van de begroting voor 2012 

tot 2015. De raad kan zich in grote lijnen vinden de voorstellen van het college. 

Bij motie roept de raad het college op om af te zien van een versobering van het 

leerlingenvervoer. Over een motie om de gemeenteregeling voor conciërges op scholen in 

stand te houden haalt een krappe meerderheid (11/9). Een oproep van het CDA om een 

sociaal cultureel programma voor jongeren mogelijk te blijven maken vindt alleen gehoor bij 

de PvdA en haalt dus geen meerderheid. 

Met de input van de raad gaat het college nu aan de slag met de begroting. De behandeling 

van de begroting staat gepland voor 9 en 11 november a.s. 

 

 

 

 

 



Kort verslag van de raad van 29 juni 2011 
 
Profielschets nieuwe burgemeester 

De Commissaris van de Koningin, de heer Franssen en zijn Chef Kabinet, de heer 
Covers zijn aanwezig om met de raad de opgestelde profielschets te bespreken. 
Mevrouw Berndsen brengt in de inspraak naar voren dat de mening van burgers 
pas na vaststelling van het functieprofiel wordt gevraagd. Zij vindt dit 
teleurstellend. 
De plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Gardeniers licht het profiel kort 
toe. De raad heeft gekozen voor een vrij breed profiel.  
Na vaststelling van de profielschets gaat de raad de burgers vragen (via het 
burgerpanel en via enquêtes bij de balie) waar in de gesprekken met de 
kandidaten het zwaartepunt moeten liggen. Met andere woorden: wat vinden de 
burgers de belangrijkste eigenschappen van een nieuwe burgemeester. De 
kandidaten krijgen de uitslag van de enquête uiteraard van te voren, zodat zij 
weten wat de burgers van Leiderdorp van hun nieuwe burgemeester verwachten. 
Voor deelname aan de enquête kunt u zich aanmelden via: 
www.leiderdorppanel.nl, of u kunt een formulier invullen bij de balie. 
 
De Commissaris van de Koningin wijst nog eens nadrukkelijk op de kwetsbare rol 
van de regio Holland Rijnland in het grotere geheel van de Randstad. Om die 
reden zal hij een regionale en extern gerichte blik van de nieuwe burgemeester 
zwaar laten meewegen. Het moet iemand zijn met een helicopterview, die de 
dingen bij de naam noemt. De bestuurlijke toekomst van Leiderdorp moet 
expliciet onderdeel uitmaken van de toekomstvisie Leiderdorp 2025. 
 
De raad stelt de profielschets vast. 
 
Verordening op de raadscommissie in verband met de vervulling van de 
vacature van burgemeester 

De raad stelt de verordening vast waarin de procedures en afspraken voor de 
vacaturevervulling zijn vastgelegd. 
 
Met vragen over de procedure kunt u terecht bij: griffie@leiderdorp.nl., of 
telefonisch via 071 – 54 54 821. 
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Onderwerp: Kort verslag raad 5 september 2011 
Datum: 6 september 2011 
Registratienummer Corsa: 2011i01666 
_______________________________________________________________________  
 
Vragenronde 
Het CDA heeft vragen gesteld over gasleidingen. BBL heeft vragen gesteld over het huren 
van sociale woningen. De vragen en antwoorden kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2011/5-september/20:00 
 
Benoeming burgerraadslid   
De raad benoemt de heer W. Tijsse Claase als burgerraadslid voor D66. 
 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en locatiestudie Vliko 
De raad is akkoord te gaan met de zienswijze van het college op het concept 
Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone en verzoekt het college deze zienswijze van de 
gemeente Leiderdorp te verzenden aan het dagelijks bestuur Oude Rijnzone. 
De raad stelt  € 50.000,-  beschikbaar voor het starten van activiteiten voor de 
onderhandeling met Vliko en deze middelen tijdelijk (tot in 2013) te onttrekken uit de reserve 
gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone.  

 
Jaarrekening 2010 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) 
De raad gaat akkoord met de Jaarrekening van de  Stichting OBSG. De raad maakt zich 
zorgen over de financiële toekomst van de OBSG en wil hierover met hen in gesprek. 
  
Het fundament voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem, concept-nota  
beleidsuitgangspunten 
Naar aanleiding van de discussie in de commissie Ruimte van 23 augustus is een reactie 
richting Holland Rijnland opgesteld. De raad stemt met een tekstwijziging in met deze 
reactie.  

 
Financiële verordening 212 
De raad stelt de geactualiseerde verordening vast. De verordening voldoet aan de wetgeving 
conform het Besluit Begroting en Verantwoording en geeft een beter inzicht in de financiën 
van de gemeente gedurende een boekjaar. 
 
Begrotingswijziging 6 boekjaar 2011 
De raad stelt deze wijziging vast.  
 
Begrotingswijziging 7 boekjaar 2011 
De raad stelt deze wijziging vast.  
 
Programma-indeling 2012 
De raad stelt de programma-indeling voor de begroting 2012 vast. Dit betekent minder 
programma’s in de begroting en een logischer indeling die beter leesbaar is.  

 
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 
De raad stelt de Nota reserves en voorzieningen vast, overeenkomstig de Financiële 
verordening van onze gemeente. Een meerderheid van de raad stemt in met een 
amendement om de reserve milieu om te vormen tot een voorziening milieubeleidsplan. 

 
 
 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2011/5-september/20:00
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Onderwerp: Kort verslag raad 10 oktober 2011 
Registratienummer Corsa: 2011i01853 
_______________________________________________________________________  
 
Inspraak 
De heer van Diepeningen spreekt in. Hij vraagt aandacht voor de verdwenen B.G. Cortslaan en 
verzoekt een alternatief te zoeken.  
 
Interpellatiedebat 
Op verzoek van BBL houdt de raad een interpellatiedebat over de ontstane situatie bij de 
samenwerking met Leiden betreffende de sociale dienst. Tijdens de interpellatie beantwoordt het 
college de vragen van de BBL. Deze vragen kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/10-oktober/20:00 Het college geeft aan dat 
het vertrouwen in de samenwerking met Leiden een deuk heeft opgelopen, maar dat van 
aansprakelijkheid van Leiden en ontbinden van de samenwerking niet aan de orde zijn. In een motie 
van stevig aanmoediging moedigen BBL, VVD en CDA het college aan de uitvoering van de 
dienstverleningsovereenkomst strenger te controleren. D66, GroenLinks en de PvdA stemmen tegen 
de motie. Met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen is de motie aangenomen. 
Ten aanzien van de participatietrajecten spreekt de raad uit dat deze door kunnen gaan. In december 
neemt de raad een besluit over de reparatie van de financiën.  
 
Vragenronde en mededelingen 
BBL heeft vragen gesteld over het Servicepunt 71 en over de evaluatie van de aanpak overlast in de 
Houtkamp. De vragen en antwoorden kunnen u lezen in het raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/10-oktober/20:00 
 
Onttrekken aan openbaarheid Ockenrode 
De heer Kortekaas spreekt in en vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 
De raad besluit een gedeelte van de Ockenrode aan de openbaarheid te ontrekken om de gewenste 
inrichting van het openbare gebied rondom de Meas te realiseren met de toezegging over het starten 
van verkeersmetingen meteen na de afsluiting. 
 
Delegatiebesluit 2011 
De raad stelt het Delegatiebesluit gemeente Leiderdorp 2011 vast. De raad neemt daarbij een 
amendement aan om besluitvorming over een aantal onderwerpen aan de raad te laten. De PvdA 
heeft geen behoefte aan het amendement en stemt tegen. 
 
Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 
In december 2010 is de Veiligheidsvisie vastgesteld en heeft de raad een aantal prioriteiten bepaald. 
Op basis hiervan zijn de nieuwe kaders geformuleerd in de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 
2011 – 2014. De raad stelt deze kadernota vast. D66 en BBL stemmen tegen. 
 
Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 
De raad stelt deze verordening vast. Hierin is geregeld dat een uitkeringsgerechtigde bij het verrichten 
van onbeloonde additionele arbeidgeregeld recht heeft op een premie. In een motie dringen VVD, BBL 
en D66 dringen er bij het college op aan in de prestatieafspraken op te nemen hoeveel budget er per 
kwartaal beschikbaar is voor de uitvoeringsorganisatie. Met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen is 
de motie aangenomen. 
 
Inrichting Kleine Zandput /Groene Scheg 
De raad geeft een verklaring van geen bedenkingen af voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning ter realisatie van de inrichting van de Kleine Zandput in combinatie met de 
Groene Scheg. De PvdA vindt de geraamde beheerkosten te hoog en stemt tegen. 

 
Aanvulling op het beleid behoud agrarisch Erfgoed 
De raad stelt het beleid behoud agrarisch erfgoed vast en wijst dit beleid aan als categorie waarvoor 
geen verklaring van geen bedenking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) nodig is. Het CDA stemt tegen beide beslispunten, BBL stemt tegen het tweede beslispunt. 

 
Actualisatie normenkader accountantscontrole 2011 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/10-oktober/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/10-oktober/20:00
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De raad stelt het normenkader accountantscontrole 2011 vast. 
 
Intrekken Exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 
Het naast elkaar laten bestaan van een verordening en de wettelijke verhaalsmogelijkheden in de Wet 
Ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kan leiden tot verwarring. De raad besluit 
de exploitatieverordening gemeente Leiderdorp 1998 in te trekken. 
 
Verordening wijziging woningvoorraad 2011 
Deze verordening legt het beleid rond onttrekking, splitsing en samenvoeging van woonruimte vast. 
De raad stelt deze verordening vast 
 
Instellen adviescommissie adresnaamgeving 
De raad stelt het instellingsbesluit vast met de toevoeging over de zittingsduur van de leden van de 
adviescommissie aan de regels en werkwijze. De PvdA stemt tegen. 

 
Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden en commissieleden 
gemeente Leiderdorp 2011 
De raad stelt de geactualiseerde verordening vast. 

 
Verordening op de vertrouwenscommissie 
De raad stelt de aangepaste verordening op de vertrouwenscommissie vast. 
 
Plaatsvervangend voorzitter van de raad 
De raad benoemt een derde plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
 
 

 



 
Kort verslag begrotingsraad 9 en 11 november 2011 
Op 9 november hebben alle partijen in hun algemene beschouwingen laten horen hoe zij 
tegen de door het college ingediende begroting aankijken  en wat zij de komende jaren 
willen.  De completen teksten kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/9-november/19:30 
 
Besluitvorming  
Op 11 november stelde de raad de programmabegroting 2012-2015 vast. Daarnaast stelde 
de raad de subsidieplafonds voor 2012 vast. Een bedrag van € 298.494,- voor het 
subsidieprogramma en € 1.591.915,- voor de exploitatiesubsidies.  
 
Er zijn vier moties aangenomen waarin de raad het college oproept tot het innovatief gebruik 
van de Baanderij, het ondersteunen van initiatieven van burgers, instellingen en 
ondernemers, te komen met een voorstel over Kringloopbedrijf het Warenhuis en 
prestatieafspraken met het college. Een overzicht van de moties en amendementen kunt u 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/9-november/19:30 
 
De € 86.000,- die ontstaat als gevolg van de septembercirculaire van het Rijk is nog niet in 
de begroting verwerkt. Op vragen van BBL, PvdA en CDA zegt het college toe op korte 
termijn te komen met een dekkingsvoorstel voor dit bedrag. 
 
 



Besloten Raadsvergadering 21 november 2011 

 

Locatie :raadzaal gemeente Leiderdorp 

Begintijd :20.00 uur 

 

 

 

A G E N D A 

 
 
 

 
 

 

20.00 uur 1. Opening 
      Het verslag van bevindingen en de concept- 

aanbeveling liggen op tafel (n.b. setjes op naam, na 

afloop weer in te leveren bij de griffier) 
De voorzitter legt geheimhouding op en markeert het permanente 

karakter daarvan, dus ook voor de toekomst; de voorzitter brengt 

daarbij ook de sanctie ex artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht 

nadrukkelijk onder de aandacht van de aanwezigen. 

 

2. Vaststellen agenda 
 

 
3. Leespauze (20 minuten) 

 
        

                  4. Toelichting op en bespreking van het verslag van  
                       bevindingen van de vertrouwenscommissie 

       
5. Vaststellen aanbeveling aan Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

6. Sluiting 
 
 
 

 
Direct na de vergadering geeft de raad een persbericht uit. De raad maakt in dit 

persbericht de naam bekend van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling 
aan de Minister van BZK is geplaatst.  

 
 

Leiderdorp, 18 november 2011 

De plv. voorzitter van de raad, 

 

 



 

J.J.F.M. Gardeniers 

 

 

 

 



 
Buitengewone Raadsvergadering 24 november 2011 

 
Afscheid van Burgemeester M. Zonnevylle 

 

 
Locatie  :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :15.00 uur 

 
Agenda: 
 
 

1. Opening 

2. Overdracht voorzitterschap raad 

3. Sprekers:  

• Mevrouw J.J.E. van Reijn, nestor van de raad. 

• De heer C.J.M.W. Wassenaar, namens het college van burgemeester en wethouders. 

• De heer H.J.J. Lenferink, namens de burgemeesterskring Holland Rijnland. 

• De heer A.H. Schouten, gemeentesecretaris, namens de organisatie. 

• De heer R.A.M. van der Sande, namens de Provincie Zuid-Holland. 

 

4. Burgemeester M. Zonnevylle spreekt de aanwezigen toe 

5. Overdracht ambtsketen 

6. Sluiting 

 
 
Leiderdorp, 29 september 2011 
 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad, 

 
 
 
J.J.F.M. Gardeniers 
 
 



Kort verlag raadsvergadering 19 december 2011 
 
Vragenronde  
De VVD heeft vragen gesteld over informatieverstrekking aan hulpdiensten in geval van tijdelijke 
verkeersmaatregelen. BBL heeft vragen gesteld over het ontwerp bestemmingsplan Bloemerd en 
over de SISA bijlage/beschikking van het Ministerie van SZW. Vragen en antwoorden kunt u lezen 
in het raadsinformatiesysteem http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2011/19-
december/19:30/ 
 
Benoeming voorzitter Rekenkamer Leiderdorp 
De raad benoemt de heer C. Hof met ingang van 1 januari 2012 tot voorzitter van de Rekenkamer 
Leiderdorp. 

 
Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2012 
De raad trekt de Verordening brandweerrechten 2011 in.  
Daarnaast stelt de raad de volgende belastingverordeningen en de tarieven vast voor 2012: 
• Verordening afvalstoffenheffing 2012 en verordening reinigingsrechten 2012 
• Verordening hondenbelasting 2012 
• Verordening leges 2012 
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 
• Verordening marktgelden 2012 
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 
• Verordening precariobelasting 2012 
• Verordening rioolheffing 2012 
• Verordening toeristenbelasting 2012 

 
Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 
De raad stelt deze verordening vast. BBL, CDA en PvdA stemmen tegen, omdat zij het niet eens 
zijn met de hardheidsclausule die is opgenomen.  
 
Alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) 
De raad neemt kennis van de evaluatie alleenrechtverordening DZB voor het opruimen van 
zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en postverzorging 2009. Daarnaast stelt de raad de 
Verordening alleenrecht DZB voor het opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, de 
beveiliging, contractcatering en postverzorging 2011 vast. 

 
Procesvoorstel toekomst Leiderdorp 
De raad stemt in met het procesvoorstel “Visie op de toekomst van Leiderdorp” en stelt  € 90.000,- 
beschikbaar voor het opstellen van een kaderstellende toekomstvisie en een maatschappelijke 
structuurvisie. BBL en CDA stemmen tegen de voorgestelde manier van financieren van het 
voorstel. 

 
Voorziening wachtgeld bestuurders 
De raad stemt er mee in € 165.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit te storten in de 
voorziening wachtgeld bestuurders.  
Daarnaast stemt de raad in met het onttrekken van € 55.000 aan de algemene reserve en dit te 
storten in de reserve voormalig personeel. 
De raad stemt ook in met de bijbehorende saldo-neutrale begrotingswijzigingen. 

 
Categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking nodig is 
De raad besluit activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma’s en projectkaders, waarover 
voorafgaande aan de aanvraag omgevingsvergunning door de raad is besloten, aan te wijzen als 
categorie gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen voor nodig is. Daarnaast besluit de 
raad het vaststellen van een exploitatieplan voor deze gevallen te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders. De raad stemt in met een voorstel van BBL de tekst te 
verduidelijken (amendement). 

  



Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) betreffende: 
De raad geeft een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning en besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor: 
a. Hoofdstraat 124-126 
b. Vervangende nieuwbouw Brunelkamp 9 
c. Nieuwbouw Simon Smitweg 7 
 
Brede School West (BSW) 
De raad gaat akkoord met het fasebeslisdocument Definitiefase, met het Voorlopig Ontwerpvoor 
Brede School West van 27 oktober 2011 en met het stappenplan en de werkwijze van het traject 
van Interactieve beleidsontwikkeling in de vervolgfase. 
De raad stemt niet in met het beschikbaar stellen van een krediet voor het doorvoeren van een 
ontsluiting van het Kwikstaartplein richting Van Poelgeestlaan middels een brug. Ook stelt de raad 
vooralsnog geen extra krediet beschikbaar voor het realiseren van tijdelijke huisvesting. De raad 
roept het college op goede vervangende huisvesting te realiseren binnen het huidige beschikbare 
budget. 
 
 Wmo beleidsplan 2011-2015 "Samen leven in Leiderdorp" 
De raad stelt het Wmo beleidsplan 2011-2015 vast als richtinggevende notitie voor het 
opbouwjaar 2012 ter zake invulling en uitwerking van het nieuwe WMO beleid en onttrekt in 2012 
voor de uitvoering van de mantelzorgnota eenmalig € 11.322 uit de WMO reserve. 

 
Begrotingswijziging tekort sociaal beleid 
De raad stemt in met deze begrotingswijziging om zo de  
tekorten op het Inkomensbudget, het Participatiebudget 2010 en het tekort op het minimabeleid op 
te vangen.  
 
Begrotingswijziging 9 en 10 boekjaar 2011 
De raad stemt in met deze begrotingswijzigingen. Een motie van afkeuring richting college over de  
handelwijze van het college inzake het mislopen van een groot bedrag in de afrekening aan het  
Ministerie van Sociale Zaken haalt geen meerderheid. Ook een motie van BBL/CDA om het  
WMO-overschot te storten in de reserve Sociaal Beleid vindt onvoldoende bijval in de raad. 

 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2011 
De raad stelt de GIG 2011 vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 

 
Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 
Met inachtneming van een paar kleine tekstwijzigingen stelt de raad de Algemene 
Subsidieverordening Leiderdorp 2012 vast en trekt de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 
2008 in. 
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
Behandeling vindt plaats in januari/februari, zodat eerst overleg met het Groenoverleg kan  
plaatsvinden. 
 
Duurzaamheidlening 
De raad stelt voor de jaren  2012, 2013 en 2014  € 100.000,- beschikbaar als lening aan het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) voor  de uitvoering van de duurzaamheidlening 
 
Decentralisaties 
De raad roept het college bij motie op maximale beleidsvrijheid te bepleiten bij Minister, 
Staatssecretaris en Tweede Kamerleden bij drie grote op handen zijnde decentralisaties, te weten 
Jeugd, AWBZ en WWnV. GroenLinks stemt tegen. 

      
 



AGENDA BUITENGEWONE RAADSVERGADERING 14 JANUARI 2012 

 
In verband met de beschikbare plaatsen is de vergadering uitsluitend voor genodigden. 
 
Locatie  :raadzaal gemeente Leiderdorp 
Begintijd :14.00 uur 
 

Installatie van mevrouw L.M. Driessen-Jansen tot burgemeester van Leiderdorp 
 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
       Welkomstwoord door de plv. voorzitter raad de heer J.J.F.M. Gardeniers 

 
 
2. Beëdiging 

• De raadsgriffier leest het Koninklijk Besluit inzake de benoeming van mevrouw 
Driessen voor.       

• Plv. voorzitter nodigt Commissaris van de Koningin (CdK) en nieuwe  burgemeester 
uit om staande tegenover elkaar plaats te nemen in het midden van de raadzaal. Hij 
nodigt de Chef Kabinet Zuid-Holland uit de akte voor te lezen. 

• Chef Kabinet leest akte voor 

• Nieuwe burgemeester legt eed af ten overstaan van de CdK 

• CdK en nieuwe burgemeester nemen plaats achter een tafel voor de ondertekening          
van de beëdigingsakte. 

 
3. Toespraak door de Commissaris van de Koninging van de Provincie Zuid-Holland, de 

heer J. Franssen 
 
4. Toespraak namens het college door de loco-burgemeester de heer C.J.M.W. 

Wassenaar, overhandiging ambtsketen 
 

5. Toespraak namens de raad door de plv. voorzitter de heer J.J.F.M. Gardeniers, 
overhandiging voorzittershamer 

 
6. Toespraak namens de burgemeesterskring door de heer G. Goedhart 
 
7. Acceptatietoespraak 

 
8. Sluiting 
 
 
Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiderdorp plaats 
 

 
 



Vragenronde 
D66 heeft vragen gesteld over de verplichting een lift in te bouwen bij het bijplaatsen van een  
schoollokaal op een verdiepingsvloer. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons  

 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/6-februari/20:00. 

 
Opbrengst verkoop NUON-aandelen 

       In juni 2009 heeft de gemeente besloten de NUON-aandelen te verkopen met een  
totaalopbrengst van ruim 42 miljoen euro. Dit geld wordt in termijnen op de gemeentelijke  
rekening gestort. De hoogte van de termijnen is aangepast zonder dat de gemeente dit heeft  
opgemerkt. Omdat er in 2009  - gezien vanuit het nieuwe betalingsschema - ongeveer 1 miljoen  
euro te veel is betaald, krijgt de gemeente in de volgende jaren minder geld uitgekeerd om dit  
teveel betaalde bedrag goed te maken. Het totaalbedrag blijft gelijk.  
Omdat de gemeente nog steeds uitging van het oude betalingsschema is er in de boeken  
ongeveer 1 miljoen euro te veel opgenomen. De gemeente was dus op papier rijker 
dan nu werkelijkheid blijkt te zijn. Het geld is nog nergens voor bestemd en ook nog niet  
uitgegeven. Het college heeft de raad schriftelijk geïnformeerd.  
De raad roept het college bij motie op een gedegen administratieve organisatie en een stringent  
risicobeleid binnen de gemeentelijke organisatie en het Servicepunt71 met toetsbare procedures  
en communicatie te hanteren dat erop gericht is om (financiële) tegenvallers te vermijden.  
Eventueel toch plaatsvindende tegenvallers met financiële consequenties moeten per omgaande  
worden gesignaleerd en de gevolgen moeten worden beperkt. Een motie van wantrouwen van de  
oppositiepartijen tegen de wethouder Financiën vindt geen steun bij de coalitiepartijen en haalt  
geen meerderheid. 

 
Tennispark De Munnik   
In dit voorstel is de vraag om op basis van het voorliggende plan van aanpak en de daaraan ten  
grondslag liggende vaststellingsovereenkomst een taakstellend uitvoeringskrediet van € 1,25  
miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tennispark De Munnik. De raad geeft per  
amendement (tekstwijziging) aan dat de € 1,25 miljoen een harde taakstelling inhoudt en dat  
eventuele tegenvallers binnen dit krediet opgevangen moeten worden. Met deze tekstuele  
aanpassing stemt de raad in met het voorstel. 

 
Begroting Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 2012 
Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 
Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad aan. De raad stemt in met de begroting. 

 
Aanpassen Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp 
De raad stelt de aangepaste Verordening vast. De wijzigingen betreffen: 

- Wijzigen van de bevoegdheid van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 
Leiderdorp, door de commissie niet bevoegd te verklaren ten aanzien van bezwaren in 
personele aangelegenheden; 
- Aanpassen aan de geldende wettelijke termijnen. 
 

 
Evaluatie nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011’. 
De nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding & participatie 2007-2011’ is geëvalueerd. Deze evaluatie biedt  
tevens kaders voor het opstellen van de nieuwe jeugdnota in 2012. Voorliggend voorstel brengt de  
voornaamste voorstellen en kaders als beslispunten naar voren. De raad stemt hiermee in. 

 
Aanscherping Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Doel van dit voorstel is de Re-integratieverordening, Maatregelverordening, 
Toeslagenverordening en Verordening Langdurigheidstoeslag in lijn te brengen met de gewijzigde  
Wet werk en bijstand per 1 januari 2012. De raad stemt in met het voorstel. Wel maken partijen  
zich zorgen over de negatieve effecten van deze wettelijk verplichte maatregelen  
voor de Leiderdorpse samenleving. 



 
Gevulei herziene begroting 2012 
De raad stemt in met de gewijzigde begroting Gevulei 2012 en draagt het college  
op met een voorstel voor kaderstelling te komen voor de afvalverwerking. 

 
 



Kort verslag raad 5 maart 2012 
 
 
Wijziging vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen 
De raad benoemt de burgemeester, mevrouw L.M. Driessen-Jansen in het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regelingen Schadevergoedingschap HSL-Zuid en Veiligheidsregio Hollands 
Midden. Zij gaat  daar de plaats van voormalig burgemeester Zonnevylle innemen. 
 
Vragenronde 
D66 heeft vragen gesteld over hout-diefstal in de Houtlamp. Het CDA stelde vragen over extra 
koopzondagen, over spookburgers, over een kinderdagverblijf in zwembad de Does en over het 
gemeente logo. BBL stelde vragen over de gladheidsbestrijding, over gokhallen en over het 
terugkrijgen van een bedrag van het Ministerie van Sociale Zaken. De vragen en antwoorden zijn in 
het raadsinformatiesysteem te lezen http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/5-
maart/20:00/ 
 
Benoeming burgerraadslid 
De raad benoemde mevrouw  Nijkamp-Ririhena als burgerraadslid voor BBL. 
 
Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 
Omdat ’s middags bericht was ontvangen van het Ministerie dat er geen besluit meer nodig is op dit 
punt voerde de raad het af van de agenda.  
 
Beleidsplan openbare verlichting 
Behandeling van dit punt vindt plaats nadat er bij de behandeling van de kadernota in juni in totaliteit 
een afweging van de financiering is gemaakt.  
 
Duurzaamheidsagenda 2011-2014 
De raad stelde de behandeling van dit punt uit naar de volgende raadsvergadering, omdat een 
wijzigingsvoorstel van GroenLinks nog getoetst moet worden op uitvoerbaarheid. 
 
Subsidieplafonds 2013 
De raad betreurt het dat het college de motie Evaluatie subsidiebeleid van maart vorig jaar nog niet 
heeft uitgevoerd en dat het college hierover pas vanmiddag per brief nadere uitleg heeft gegeven.  
Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de VVD krijgt steun van alle partijen, behalve van de PvdA. 
De raad stelt de  financiële en inhoudelijke kaders voor subsidiëring in 2013 vast. De PvdA stemt 
tegen. Binnen de gestelde kaders kan het college tot verstrekking van subsidies overgaan. 

 
Kaderstelling eigendommenbeleid 
De raad stelt de kaders eigendommenbeleid vast. Hiermee geeft de raad richting aan voor het beleid 
ten aanzien van het verwerven, aanpassen, verhuren, verpachten, verkopen of beheren van 
gemeentelijke eigendommen, accommodaties en grond. Vanuit de raad komt de suggestie op de 
gemeentelijke website te publiceren welke accommodaties er zijn en wat de huurprijzen daarvan zijn. 
 
Evaluatie, globaal uitvoeringsplan en formele kredietaanvraag ondergrondse containers voor 
huishoudelijk restafval 
Op basis van de evaluatie ondergrondse containers voor restafval neemt de raad de conclusie en 
aanbeveling over en stelt krediet beschikbaar voor de verdere uitrol van ondergrondse containers voor 
restafval. Een amendement van BBL om af te zien van een pasjessysteem krijgt geen bijval van de 
andere partijen in de raad. 
 
Motie Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen 
GroenLinks dient deze motie in met steun van de PvdA. In de motie roepen de partijen de PVV op het 
meldpunt voor overlast veroorzaakt door Midden- en Oost-Europeanen te sluiten. D66 en CDA (1 
stem) steunen de motie, VVD, BBL en 1 CDA-er stemmen tegen, waardoor de motie wordt verworpen 
met 10 tegen 9 stemmen.  
 



 
Uitgebreide informatie 
De volledige vergadering kunt u per agendapunt terugkijken en luisteren via: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/5-maart/20:00. 
 
 



Raadsvergadering 2 april  2012 

 
Vragenronde en mededelingen 
GroenLinks heeft vragen gesteld over het gemeentelijk bomenbeleid, beleidsafspraken GHS en 
Engelendaal, BBL over ongelukken op het Engelendaal. Vragen en antwoorden staan in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-april/20:00. 
 
Benoeming mevrouw M. Breedveld als burgerraadslid  
De raad benoemt mevrouw M. Breedveld als burgerraadslid voor de VVD. 
 
Bestemmingsplan Bloemerd 
De raad stelt de herziening van het bestemmingsplan voor plangebied Bloemerd vast. In dit 
bestemmingsplan zijn uitwerkingen en wijzigingen meegenomen en is nieuw beleid opgenomen. 

 
Parkeerbeleidsplan 2012-2020  
De raad stelt – met een kleine tekstwijziging in het besluit -  het Parkeerbeleidsplan (2012-2020) vast. 
 
Vestiging basisschool voor speciaal onderwijs 
De raad gaat akkoord met de vestiging van een basisschool voor Speciaal Onderwijs in de gemeente 
Leiderdorp en stelt vanaf 2014 voor 15 schooljaren € 100.000- beschikbaar als huur voor deze 
vijfklassige basisschool voor Speciaal Onderwijs. GroenLinks en BBL stemmen, i.v.m. milieuaspecten, 
tegen vestiging van de school zo dicht bij de snelweg. 
 
Zienswijze Concept Kantorenstrategie Holland Rijnland 
De raad gaat akkoord met de aangepaste de zienswijze waarin het Leiderdorpse standpunt over de 
regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 is verwoord. 
De raad gaat mee met een suggestie van de VVD om met een ambtelijke werkgroep de kantoren in 
kaart te brengen en samen met Rijnhart Wonen te beoordelen in hoeverre deze geschikt kunnen 
maken voor (starters)woningen. Het college zegt toe voor de zomer aan te geven hoe zij dit project 
gaanpakken en hoe het tijdpad er uit ziet. 

 
Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 
De raad stelt de uitgangspunten van het cultuurbeleid zoals uitgewerkt in de cultuurnota Cultuur in 
Leiderdorp 2012-2015 vast en gaat akkoord met de uitwerking van het cultuurbeleid conform deze 
uitgangspunten. Met uitzondering van de VVD gaat de raad akkoord met een amendement 
(tekstwijziging) van GroenLinks en BBL waarin o.a. de kwaliteit en de samenwerking nog eens extra 
wordt benadrukt. Daarnaast gaat de raad akkoord met de financiële verantwoording en onttrekking 
van de benodigde middelen aan de reserve kunst en cultuur;  
De raad stemt in met de bijbehorende begrotingswijzigingen. 
 
Richtinggevende kaders afvalverwerking 
De GR Gevulei houdt op te bestaan nadat de verwerkingscontracten voor G.F.T.- 
afval (31-12-2013) en huishoudelijk restafval inclusief grof (31-12-2015) stoppen. 
De raad stelt de kaders vast voor toekomstige nieuwe verwerkingscontracten.  
De raad roept het college bij motie op om voor het zomerreces te komen met een verslag over de 
voortgang van de oprichting van een recyclebank in de Leidse regio.Het college zegt toe met een 
voorstel naar de raad te komen als de financiële onderbouwing rond is. 
 
Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012 
De raad stelt de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 
2012 vast en laat deze met terugwerkende kracht in werking treden op 1 januari 2012. 

 
Herstructureringsfaciliteit DZB 
De raad stemt in met het herstructureringsplan van DZB en stelt een eenmalige bijdrage beschikbaar 
voor de uitvoering. De PvdA stemt om principiële redenen tegen. Het college zegt toe de rapportages 
van DZB aan de raad ter beschikking te stellen. 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-april/20:00


Wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010 
De raad stelt de wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010 vast. 
 
Correctie reserve Nuon 
De raad besluit in boekjaar 2011 € 1.007.232 uit de reserve verkoopopbrengst aandelen Nuon te 
onttrekken ten behoeve van de verlaging van de lening Vattenfall. Doel hiervan is de administratieve 
fout met betrekking tot de verwerking van de verkoopopbrengst Nuon aandelen, zoals besproken in de 
raad van 6 februari 2012, administratief te corrigeren in boekjaar 2011.  
 
Omgevingsdienst West-Holland toetreding gemeente Lisse tot gemeenschappelijke regeling 
De raad gaat akkoord met toetreding van de gemeente Lisse met ingang van 1 juni 2012 tot de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. 

 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder 
Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de dag dat zij tot 
wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van ingezetenschap. Met ingang van 18 april 
2011 verleende de raad de ontheffing voor de duur van een jaar. De raad verlengt de ontheffing voor 
een jaar. BBL roept de wethouder op spoedig in Leiderdorp te komen wonen. 
 
 

 
 
 



Kort verslag van de raadsvergadering van 14 mei 2012 
 
 
Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld over geluidswering A4 (D66), Uitvoering gemeentelijk bomenbeleid (GrL), 
Ongelukken Engelendaal (BBL) en Sportnota (VVD/BBL/CDA/GrL). Vragen en antwoorden kunt u 
lezen in ons raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/14-
mei/20:00. Een vraag van BBL over Transities komt aan de orde in de extra commissie Bestuur en 
Maatschappij van 21 mei. 
 
Beslissing op bezwaar onttrekken openbaarheid Ockenrode 
Op 10 oktober 2011 heeft de raad besloten een gedeelte van de Ockenrode aan de openbaarheid te 
onttrekken. Tegen dit besluit zijn zes bezwaarschriften ingediend. De raad besluit de bezwaarden 1 
t/m 5 ontvankelijk te verklaren, bezwaarde 6 niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit 
onder aanvulling met een nadere motivering in stand te laten. De raad uit stevige kritiek t.a.v. het 
proces, de raad is niet op tijd geïnformeerd over de bezwaren en het gevoerde verweer. 
BBL stemt tegen het voorstel. GroenLinks kan niet instemmen omdat zij de stedenbouwkundige 
onderbouwing onvoldoende vindt. 
 
Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Holtlant wijst mevrouw Lammertink op de 
standunten van de vereniging zoals die in een addendum bij de ingediende bezwaren zijn 
weergegeven. De raad stelt de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan vast. 

 
Vaststelling bestemmingsplan N446 
De raad stelt het bestemmingsplan voor de provinciale weg N446A vast, waarbinnen de provinciale 
weg Duurzaam Veilig kan worden ingericht.  

 
Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 
De raad stelt de Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 vast. Als de raad geld beschikbaar wil 
stellen voor de ontwikkeling van monumentenbeleid kan dat bij de kadernota. 
 
Regeling Duurzaamheidslening 2012 
De raad stelt de Regeling Duurzaamheidslening 2012 vast. 
Deze regeling biedt een toetsingskader waarmee de aanvrager kan onderzoeken of hij al dan niet in 
aanmerking komt voor een duurzaamheidslening.  
 
Duurzaamheidsagenda 
In de duurzaamheidsagenda zijn alle beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid bij elkaar 
gebracht, om zo de milieukwaliteit ten minste te laten voldoen aan het wettelijk minimum en ter 
verbetering van de leefomgeving. De raad stelt de duurzaamheidsagenda vast, met een groot aantal 
aanvullingen/wijzigingen die GroenLinks in een amendement (wijzigingsvoorstel) heeft voorgesteld. 
 
Onderwijsvisie 2012 
De raad stelt de onderwijsvisie 2012 vast en gaat akkoord met het starten van de volgende fase in de 
bouwvoorbereiding Brede School Voorhof die zal leiden tot definitieve besluitvorming over het project 
Kindcentrum Voorhof begin 2013. 

 
Vaststellen Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2012 
De bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen en daarom dient de 
Legesverordening te worden aangepast. De raad stelt de aangepast verordening vast met een 
wijzigingsvoorstel van CDA/BBL/PvdA/GrL. Het tarief voor een aanvraag die betrekking heeft op een 
bouwwerk waarin asbest aanwezig is wordt met die wijziging op 0 gesteld. 
 
Brief Inspectie Leefomgeving en Transport over uitvoering asbesttaken 
De raad roept het college bij motie van PvdA/BBL/CDA op om op  korte termijn de zorgen van 
bewoners t.a.v. het onderwerp rondom asbestverwerking in Leiderdorp weg te nemen en verzoekt het 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/14-mei/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/14-mei/20:00


college de raad nadrukkelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de herstelwerkzaamheden 
op dit punt. 
Het college zegt dit toe en zal op korte termijn een stappenplan en een datum voor een eerste 
voortgangsrapportage te verstrekken. 
 
Afrekening fractiegelden 2011 
De raad neemt de verantwoording van de raadsfracties over de besteding van hun fractiegelden 2011 
voor kennisgeving aan en stelt de uitgaven over 2011 vast. 

 



Kort verslag van de raadsvergadering van 11 juni 2012 

 

Mededelingen 

- Zodra het college de mei (= inmiddels) juni-circulaire heeft ontvangen gaat deze richting 

raad. 

- Met een brief van 24 mei heeft het college gemeld dat het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid de ingevorderde 295.000,- euro (SISA-gelden) heeft teruggestort op 

rekening van de gemeente. De raad feliciteert het college hiermee. 

- De curator inzake het faillissement van de Brede School Oude Dorp heeft een aannemer 

gevonden waarmee de bouw kan worden voortgezet. Eventuele financiële gevolgen voor de 

gemeente zal het college schriftelijk aan de raad melden. 

- De eigenaar van de pannenkoekenboerderij gaat in cassatie tegen het onteigeningsbesluit. 

De onderhandelingen lopen intussen door. 

Drie decentralisaties in het sociale domein (Wet werken naar vermogen, Uitbreiding Wmo en 

Stelselwijziging zorg voor jeugd) 

Omdat het demissionaire kabinet de eerste twee onderwerpen controversieel heeft verklaard vraagt 

het college slechts een deel van het budget, bestemd voor de decentralisatie van de jeugdzorg. 

De raad stemt hiermee in, met de kanttekening  van VVD, CDA en PvdA dat het geld voor 2012 

uitsluitend bestemd zal worden voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Het college zegt toe de 

raad continue van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. 

 

Afscheid raadslid Ton Veugen (D66) en beëdiging nieuw raadslid 

De raad neemt afscheid van Ton Veugen met een persoonlijk woord van de voorzitter en alle 

partijen. De voorzitter beëdigt Linda Langereis als nieuw raadslid namens D66. 

 



Vragenronde en mededelingen 
Er zijn raadsvragen gesteld over Ommedijk, Antidiscriminiatievoorziening, Speelplaatsen, 
Monumentenbeleid, Onderwijs, Schatkistbankieren, afsluiting Achthovenerweg en stroomvoorziening 
gemeentehuis. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem (RIS): 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/2-juli/19:30. 

 
 

Benoeming de heer Koster als burgerraadslid voor BBL 
De raad benoemt de heer Koos Koster als burgerraadslid voor BBL. 

 
Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 
Mevrouw Aarts spreekt namens Wereldhave in op dit punt. Haar inspraakreactie staat in het RIS bij 
het agendapunt Detailhandelsbeleid. 
De raad stelt het gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 vast. Dat betekent: 

- De huidige bestemming van Winkelhof, Santhorst en Oranjegalerij blijft in stand. 
- Naast de huidige bestemming van de Baanderij als opvanglocatie voor perifere detailhandel 

wordt 4.000 m2 in genoemde branches van detailhandel met een ondergrens van 1.000 m2 
per bedrijf toegestaan. 

- Naast de huidige bestemming van WOOON worden speciaalzaken gericht op het thema 
‘woninginrichting’ kleiner dan 1.000 m2 toegestaan. 

- De locatie hoek Ericalaan – Willem Alaxanderlaan naast het zwembad is een ontwikkellocatie 
waar de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de vestiging van een supermarkt, maximaal 1.500 
m2. 

CDA en PvdA stemmen niet in met het laatste beslispunt. 
 

Bestemmingsplan de Hoven 
De raad stemt in met bestemmingsplan de Hoven. Dit  is opgesteld ter vervanging van de 
bestemmingsplannen voor Voorhof, Binnenhof, Buitenhof en Leyhof. Het plangebied van de Hoven 
betreft bestaand stedelijk gebied. Het doel van het 
 bestemmingsplan is de bestaande situatie opnieuw te voorzien van een passende juridisch-
planologische regeling.  

 
Benoeming bestuurslid Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp 
De raad benoemt de heer R. Hoekstra als lid van de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 
(OBSG) Leiderdorp.  
 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2012 en de bijbehorende specifieke 
Kredietaanvragen 
De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te stellen 
jaarverslag van de gemeente. De raad stelt de GIG vast, de financiële consequenties worden 
meegenomen in de begroting. 

 
Jaarverslag 2011 
De raad stelt het Jaarverslag 2011 vast en stemt in met de resultaatbestemming, waarmee budgetten 
van 2011 worden overgeheveld naar 2012. 

 
Begrotingswijziging 1, boekjaar 2012 
In november 2011 is de begroting 2012-2015 vastgesteld in de raad. Deze begroting wordt nu voor de 
eerste maal bijgesteld zodat het verwachte saldo weer actueel is. De raad stelt de wijziging vast 

 
Financiële Kadernota 2013-2016 
De raad neemt kennis van de Kadernota en doet richting college een aantal suggesties voor het 
opstellen van de begroting 2013-2016. CDA/PvdA/BBL houden een motie voor het behoud van de 
conciërgefuncties op basisscholen aan tot de begrotingsraad. 

 
Nota reserves en voorzieningen 2012 
De raad stelt de nota reserves en voorzieningen 2012 vast. 



 
In ons beeldverslag kunt u per agendapunt alles wat besproken is terugkijken en 
luisteren. 

 
 
 

 



Kort verslag van de raadsvergadering van 10 september 2012 
 
Vragenronde en mededelingen 
PvdA/BBL/CDA hebben een vraag gesteld over een brief van het college over de uitvoering van de 
NUON-motie. Vraag en antwoord kunt u lezen op: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15. 

 
Benoeming en beëdiging leden van de rekenkamer Leiderdorp 
De raad herbenoemt mevrouw I.C. Gerrits uit Leiden als lid van de Rekenkamer. De raad benoemt 
mevrouw J.H.C. van Veldhuizen uit Gouda en de heer G. Baak uit Den Haag als nieuwe leden van de 
Rekenkamer. De voorzitter beëdigt de nieuwe rekenkamerleden. 

 
Onderzoek geloofsbrieven 
Een commissie bestaande uit mevrouw Van Reijn en de heren Joosten en Staal onderzoeken de 
geloofsbrieven van de heer Van Jaarsveld (CDA). De commissie meldt dat de geloofsbrieven in orde 
bevonden zijn. 
 
Afscheid raadslid mevrouw Tax (CDA) 
Mevrouw Tax verlaat de raad in verband met haar verhuizing naar Leiden. De voorzitter en twee 
fractievoorzitters spreken haar toe en danken haar voor haar inzet voor de Leiderdorpse burgers. Op 
haar beurt dankt mevrouw Tax de raad voor de samenwerking. 

 
Beëdiging raadslid de heer van Jaarsveld (CDA) 
De voorzitter beëdigt de heer Van Jaarsveld en heet hem welkom in de raad. 
 
Bestemmingsplan Oude Dorp 
Een inspraakreactie van ACL is bij het agendapunt in het Raadsinformatiesysteem geplaatst: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15. 
De raad stelt de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in de Toelichting, Verbeelding en Regels 
bestemmingsplan en het bestemmingsplan Oude Dorp gewijzigd vast.Wat betreft café De Koning 

roept de raad het college bij motie op om: 
- op korte termijn in overleg met de omwonenden de aard en omvang van de overlast te 

inventariseren; 
- met bewoners af te spreken waar zij met klachten terecht kunnen;  
- op korte termijn met de uitbater van het café afspraken te maken over de sluitingstijd, 

geluidproductie en parkeren hoe daar mee om te gaan; en de wijze waarop gehandhaafd zal 
worden.  

en verzoekt het college  
- de raad binnen drie maanden hierover te berichten. 

BBl vindt deze motie overbodig na de toezegging van de burgemeester dat zij aan de slag gaat met 
het in kaart brengen van en aanpakken van de situatie en stemt tegen. D66 en Groenlinks kondigen 
aan dat zij initiatief gaan nemen tot het opzetten van een monumentenbeleid. 
  
IVVP Uitvoeringsplan 
De heer Dolle spreekt namens de Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode in op dit punt en de heer 
Kroes namens de Van Lennepdreef/Langendijkdreefgroep.  
Deze inspraakreacties en die van de Bewonersvereniging Holtlant zijn bij het agendapunt in het 
Raadsinformatiesysteem geplaatst: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-
september/20:15 
De raad stemt in met het uitvoeringsplan IVVP 2012 en de daaruit voortvloeiende 
begrotingswijzigingen. GroenLinks stemt tegen de punten 1 en 3 van het besluit. GroenLinks is tegen 
het IVVP als geheel, omdat het Engelendaal niet wordt teruggebracht naar twee keer één rijstrook, 
maar is het wel eens met de voorstellen die quick wins opleveren en wil daar ook geld voor 
beschikbaar stellen. 
D66 trekt een amendement over ‘overige kruispunten Engelendaal’ in nadat het college heeft 
toegezegd dat dit bij de verdere uitwerking van de plannen opnieuw aan de orde komt. 



Een motie van D66 over het bevorderen van het omleiden van verkeer buitenom Leiderdorp krijgt 
unaniem steun in de raad. 
Op verzoek van de commissie Ruimte van 28 augustus heeft het college de maatregel “opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg’ geschrapt uit het IVVP. De coalitiepartijen zijn echter 
van mening dat zij op basis van de nu beschikbare gegevens niet verantwoord kunnen kiezen voor het 
al dan niet handhaven van het vrachtwagenverbod. Zij dringen er bij motie van D66 bij het college op 
aan op korte termijn nader onderzoek te doen, te komen met actuele meetgegevens en de gevolgen 
van al dan niet handhaven van het vrachtwagenverbod in kaart te brengen. Dit onderzoek mag geen 
extra kosten met zich meebrengen en de uitvoering van het IVVP niet vertragen. Het college zegt dit 
toe. BBL/CDA/PvdA zijn tegen de motie. 
 
Bestemmingsplan Nieuw Centrum 
De  raad gaat akkoord met de brief naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak om de 
gebreken in het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan Nieuw-Centrum te herstellen. GroenLinks 
stemt tegen vanwege de verkeerskundige maatregelen die worden genomen. 

 
Begrotingswijziging 2, boekjaar 2012 
De raad stemt in met deze wijzigingen in de begroting zodat het verwachte saldo weer actueel is.  

 
Beleidsplan schuldhulpverlening 
De raad stelt het beleidsplan Schuldhulpverlening vast. Met het vaststellen van het beleidsplan wordt 
beoogd de effectiviteit en efficiency van de gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten, tegen een 
achtergrond van een mogelijk toenemende hulpvraag en gelijkblijvende financiële middelen. Het 
betreft een wettelijke verplichting. De raad dringt er bij het college op aan de resultaten van de 
schuldhulpverlening mee te nemen in de rapportage van de gezamenlijke sociale dienst 
Leiden/Leiderdorp, de prestatieafspraken voor 2013 duidelijk vast te leggen en meer meetpunten aan 
te brengen. 
 
Holland Rijnland 6

e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

De raad stelt de 6
e
 wijziging van de GR Holland Rijnland vast. 

Het betreft een actualisatie door een aantal wijzigingen in verband met aanpassing aan de praktijk of 
betere toepasbaarheid.  
 
Intrekken Kadernota Inkopen en Aanbesteden 2008 gemeente Leiderdorp  
Het nieuwe aanbestedingsbeleid is vastgesteld door alle Colleges van burgemeester en 
wethouders van de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Servicepunt71 en 
door het bestuur van Servicepunt71 zelf voor de eigen organisatie. De raad trekt de Kadernota in. 
Daarna zullende beleidsregels voor Leiderdorp bekendgemaakt worden. 
 
Actualisatie verordeningen raad en raadscommissies  
De  raad stelt de aangepaste verordeningen vast. 
 
 
 



Vragenronde en mededelingen 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de externe veiligheid Oude Dorp en het CDA over het 
speelruimteplan. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/8-oktober/20:00.  

 
Actualisatie groenstructuurplan 
De raad stelt de beleidsnotitie Actualisatie Groenstructuurplan Leiderdorp 2012-2020 vast en gaat 
akkoord met het bijbehorende uitvoeringsprogramma.  In de beleidsnotitie staat de aangepaste 
hoofdgroenstructuur, de aangepaste wijkindeling en de nieuwe wijksfeer ‘Wonen in het groen’.  

 
Nota vrijwilligersbeleid van Leiderdorp 2013-2016 
De raad stelt de Nota Vrijwilligersbeleid vast. De nota richt zich op vrijwilligersondersteuning en is 
ontwikkeld in het kader van de wettelijke taak op grond van prestatieveld 4 van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers.  

 
Nota Mantelzorgondersteuning 2013-2016 
De raad stelt de nota ‘Mantelzorgondersteuning 2013-2016’ vast. De nota  
is ontwikkeld in het kader van de wettelijke taak op grond van prestatieveld 4 van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid op het 
gebied van mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Wat betreft het te verstrekken extra budget 
verbindt de VVD hieraan de voorwaarde van een sluitende begroting. Het college zal de punten uit het 
advies van de WMO-raad meenemen bij de verdere uitwerking. 

 
Jaarstukken 2011 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap (OBSG) 
leder jaar legt de Stichting OBSG op twee momenten verantwoording af aan de 
gemeenteraad. De begroting legt zij in december ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
Ditzelfde doet zij na 1 juli met de goedgekeurde jaarrekening. De raad keurt de  jaarstukken goed. 

 
Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Gevulei 
De raad stemt in met het besluit van het Algemeen Bestuur Gevulei om de GR Gevulei per 1 januari 
2016 op te heffen en het AB Gevulei hiervan in kennis te stellen. 

 
Actualisatie normenkader accountantscontrole 2012 
De raad stelt het geactualiseerde normenkader accountantscontrole 2012 vast. Het kader wordt 
jaarlijks geactualiseerd voor wat betreft het overzicht van de externe en interne wet- en regelgeving, 
die door de accountant in zijn rechtmatigheidscontrole moet worden meegenomen. 

 
Begrotingswijziging 3, boekjaar 2012 
De raad stelt begrotingswijzing 3 vast. De wijziging betreft de verwerking van de GIG die op 2 juli 2012 
door de raad is vastgesteld. Deze begrotingswijziging leidt tot een negatieve bijstelling van € 63.541 

 
Ambtswoning burgemeester 
De raad stemt in met de huur van de woning Brugwacht 100 te Leiderdorp als ambtswoning. Conform 
de wettelijke voorwaarden zal de gemeente deze woning ter beschikking stellen aan de burgemeester 
als ambtswoning. 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
De werkgroep Leidse regioraden biedt deze motie over sportvoorzieningen en bijbehorende notitie 
aan ter bespreking in de betrokken raden. Met de motie roepen de raden in de Leidse Regio  hun 
college op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken op gebied van 
sportvoorzieningen. De Leiderdorpse raad besluit de motie aan te houden tot na de behandeling van 
de sportnota in december. 

  
 
 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/8-oktober/20:00


Begrotingsraad 7 en 9 november 2012 

Vragenronde 

Er zijn raadsvragen gesteld over drie onderwerpen: 

 Verkeersveiligheid Leeuwerikschool (VVD) 

 Bomenkap Brede School West (D66) 

 Zero Based Budgetting (BBL) 

Vragen en antwoorden kunt u lezen in: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/9-

november/14:00. 

 

Op 7 november hebben de partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken.  

In die algemene beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van de door het college van 

burgemeester en wethouders ingediende begroting, wat zij daar eventueel in willen veranderen en 

hoe zij naar de toekomst kijken. U kunt de algemene beschouwingen terugkijken via: 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/9-november/14:00. 

 

Op 9 november stelde de raad de programmabegroting vast. 

Daarnaast stelde de raad het subsidieplafond vast: het subsidieprogramma op 245.045,- euro en de 

productsubsidies op 1.291.727,- euro.  

Als het totaal saldo van de algemene reserves in 2013 onder 1.035.000,- euro komt moet het college 

met een plan tot aanvulling van dit saldo komen. 

Een amendement van VVD en BBL om de extra verhoging van de OZB te schrappen kreeg geen 

meerderheid.  Een amendement van de PvdA met als voorstel een fonds te vormen voor 

verzelfstandiging en beheer van de sportfaciliteiten is in gewijzigde vorm aangehouden tot bij 

behandeling van de sportnota. 

Een motie van de coalitiepartijen waarin prestatieafspraken met het college zijn vastgelegd is 

unaniem aangenomen. Een motie van D66 en GroenLinks  over sport/lichaamsbeweging haalde een 

meerderheid, VVD en BBL stemden tegen. Een motie van GrL/D66 over onkruidbestrijding is 

aangehouden tot de volgende kadernota. Moties over  Leiderdorp fairtrade gemeente en over het 

verminderen van het aantal wethouders haalden geen meerderheid. Een motie van PvdA/BBL en 

CDA over tijdelijke verhoging van het participatiebudget eindigde in gelijke stand en komt in de 

decemberraad opnieuw in stemming. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/9-november/14:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/9-november/14:00
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/9-november/14:00


Een motie van GrL/D66 over het gebruik van zonne-energie in het nieuwe gemeentehuis en een 

motie van de VVD over het te werk stellen van mensen met een uitkering bij IKEA werden niet in 

stemming gebracht omdat het college toezegt hiermee aan de slag te gaan. 

 



Kort verslag extra raad 3 december 2012 

 

Toekomstvisie 2025 Samenwerken en Verbinden 

De raad stelt unaniem de toekomstvisie 2025 Samenwerken en Verbinden vast. De raad is tevreden 

met de aanpassingen naar aanleiding van de opiniërende raad over dit onderwerp en stelt nog een 

paar kleine tekstuele wijzigingen voor. 

De raad complimenteert de burgemeester met deze toekomstvisie en ziet uit naar de nadere 

uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie en Maatschappelijke Structuurvisie waarvoor de nu 

vastgestelde koers als kader dient. 

 

Motie VVD over verlegging buslijn 182 van de Hoogmadeseweg naar de Persant Snoepweg 

De raad steunt een motie van de VVD waarin het college wordt opgeroepen in verbinding te treden 

met Arriva om te bewerkstelligen dat de huidige route en haltes van lijn 182 in Leiderdorp 

gehandhaafd blijven.  

De raad spreekt af in het tweede kwartaal van 2013 te praten over openbaar vervoer in breder 

verband. Op basis van de dan opgedane ervaringen met de nieuwe dienstregelingen kan een 

evaluatie worden opgesteld die aan Arriva kan worden aangeboden. 

 



Kort verslag raad 17 december 2012 
 
Insprekers buiten de agenda om: 
De heer De Leur spreekt zijn ongenoegen uit over de situatie rond de Hoogmadeseweg, die naar zijn 
mening niet voldoet aan de Welstand. 
De heer Helder van Ruitervereniging Liethorp maakt zich zorgen over de veiligheid in de Bloemerd als 
de kermis daar plaatsvindt en in algemene zin rond het parkeren. 
De heren Van der Steen en Kerner pleiten voor het herstellen van de oude route van buslijn 182. U 
kunt de insprekers terugzien en horen via: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-
december/19:30.  
 
Raadsvragen 
BBL heeft vragen gesteld over het accountantsrapport SP71. De raad besluit het rapport te agenderen 
voor de commissie BM van 21 januari. Het college beveelt aan de rapportage  te bespreken in 
samenhang met de managementletter Leiderdorp. 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de kermislocatie, de milieustraat, de duurzaamheidsparagraaf 
en buslijn 182. Alle vragen en antwoorden kunt u lezen in: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30.  
Een motie van de VVD over het terugbrengen van buslijn 182 naar de oude route haalt een 
meerderheid. 
 
Benoeming burgerraadslid D66 
De raad benoemt de heer H.P.M. Verheggen tot burgerraadslid voor D66. 

 
Vaststellen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage  
De Bewonersvereniging Essenpark spreekt in op dit punt. De inspraakreactie kunt u lezen op 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30. 
De raad stelt besluitvorming over het DSO Plantage uit tot 4 februari 2013, zodat het college eerst de 
gesprekken met omwonenden kan afronden. 
 
Jeugdnota 2012-2016  
De raad stelt de jeugdnota vast.  
De nota richt zich op vrije tijd en participatie, voornamelijk voor de Leiderdorpse 
jeugd in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar. De jeugdnota is een dynamisch document dat 
aan de hand van de ontwikkelingen rond de decentralisaties zal worden aangepast. 
 
WMO Beleidsnota 
De beleidsnota beschrijft ‘wat’ de gemeente op de wmo prestatievelden de komende jaren van plan is 
aan te pakken en/of uit te werken. De raad stelt de nota vast. Het college zegt toe de raad 
voortdurend op de hoogte te onthouden van de ontwikkelingen en de financiële beheersbaarheid. De 
PvdA ziet de WMO beleidsnota als een visiedocument. 
 
Randvoorwaarden ontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 1 
De raad stelt de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het voormalig 
schoolgebouw met bijbehorende gronden aan de Willem de Zwijgerlaan 1 vast. De raad spreekt zich 
uit voor herbestemming van het voormalig schoolgebouw en de bijbehorende gronden en stelt 
voorwaarden vast voor verkoop en hergebruik van het bestaande gebouw. 
Als behoud niet haalbaar blijkt komt het college terug naar de raad. 
 
Beleidsplan Openbare Verlichting 
De raad stelt het beleidsplan Openbare Verlichting vast. Het plan schept een basis voor planmatig 
beheer. Het college zal de raad periodiek informeren over de stand van zaken. 
 
Motie Participatiebudget 
Met 11 tegen 9 neemt de raad deze motie aan. dat betekent dat het participatiebudget tijdelijk wordt 
verhoogd om nieuwe uitkeringsgerechtigden passend en tijdig naar regulier werk te kunnen 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/17-december/19:30


begeleiden. Eventuele financiële meevallers binnen de portefeuille sociale zaken komen voor dit doel 
beschikbaar. 
 
Begrotingswijziging 4 en 5 boekjaar 2012 
De raad stelt beide begrotingswijzigingen vast, met dien verstande dat de consequenties van het 
aannemen van de Motie Participatiebudget hier in worden verwerkt. 
 
Voortgangsrapportage Gemeente Integrale Grondexploitatie (GIG) 2012 
De raad stelt de voortgangsrapportage GIG vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 
 
Aanpassen legesverordening en Tarieventabellen en tarieven 2013 
Vanuit de raad komen twee amendementen (tekstwijzigingsvoorstellen). Een betreft het verlenen van 
geheel of gedeeltelijke vrijstelling aan organisaties (GroenLinks en D66), de ander over het tarief van 
de omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepalen (GrL). Beide tekstvoorstellen halen een 
meerderheid. 
De raad stelt de aangepaste legesverordening en de tarieventabellen en tarieven 2013 met in 
achtneming van deze amendementen vast. 
 
Actualiseren Belastingverordeningen Tarieventabellen en tarieven 2013 
De raad stelt de gemeentelijke belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het 
belastingjaar 2013 vast. De raad dringt aan op zorgvuldige communicatie over de gevolgen voor 
inwoners van de aanpassing van de WOZ-waarden. Bij behandeling van de kadernota in 2013 komen 
de leges en precario in discussie. 
 
 
 

 
 

 
 



Kort verslag van de raad van 4 februari 2013 
 
Raadsvragen 
D66 heeft raadsvragen gesteld over de Regiotaxi Holland Rijnland, BBL over de teruggave 
bijdrage RijnGouwLijn en GroenLinks over bestemmingsplan W4 en Calamiteitenoprit A4. 
Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/4-februari/20:00.  
 
Vaststellen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage  
De raad stelt unaniem het definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage vast. 
 
Bestemmingsplan W4 
De  raad stelt de nota zienswijzen, een aantal wijzigingen in Toelichting, Verbeelding en 
Regels bestemmingsplan W4 vast. De raad stelt geen exploitatieplan vast bij 
bestemmingsplan W4.  
Het college zegt op verzoek van de raad toe binnen drie maanden met een checklist te komen 
waar de normering voor het uitvoeren van een beroep aan huis is opgenomen. 
 
Sporten & Bewegen 2013-2017 
De raad stelt de nota  Sporten & Bewegen 2013-2017 vast. BBL, CDA en PvdA stemmen 
tegen. Zij zijn het niet eens met het uitgangspunt van kostendekkendheid, willen eerst 
gesprekken met burgers en organisaties en beschikken over onvoldoende informatie om te 
kunnen instemmen met de huidige sportnota. Een motie van BBL op dit punt haalt met steun 
van CDA en PvdA geen meerderheid. De coalitiepartijen (VVD, D66 en GroenLinks) roepen 
het college bij motie op om voor eind april te beginnen met de toegezegde 
kwartaalrapportages aan de raad waarin de voortgang van de uitvoering van de nota wordt 
beschreven. Alleen de coalitiepartijen stemmen voor de motie, zodat die wordt aangenomen 
met 13 stemmen voor en 7 tegen.  
 
Motie Samenwerking op het gebied van sport in de Leidse regio 
De werkgroep Leidse regioraden biedt deze motie over sportvoorzieningen en bijbehorende 
notitie aan ter bespreking in de betrokken raden. Met de motie roepen de raden in de Leidse 
Regio hun college op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken op 
gebied van sportvoorzieningen. De motie wordt verworpen met 12 tegen 8 stemmen. CDA, 
BBL en VVD zijn van mening dat de sportverenigingen prima in staat zijn zelf die 
samenwerking op te zoeken. 
 
Begroting OBSG 2013 
De raad keurt de begroting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) 
2013 goed. 
 
Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’ 
De raad stelt de Woonvisie Gewoon lekker Wonen tussen stad en land vast. De keuze voor 
het groen houden van de polders houdt in dat de uitdaging er nu in zit binnen de grenzen van 
het dorp locaties te zoeken waar passend bij de omgeving kan worden gebouwd, met een 
goed evenwicht tussen sociale woningbouw en overige bouw. 
 
Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 
De raad stemt in met de concept-reactie op de Ontwerp Huisvestingsverordening Holland 
Rijnland. De evaluatieperiode zal worden aangepast naar één jaar. 
 
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013 
vast. In deze verordening staan de kaders en procedures voor het verstrekken van individuele 
voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  
Het college zal de evaluatie van de pilot ‘keukentafelgesprekken’ delen met de raad. Als het 
college afwijkt van het advies van de WMO-adviesraad krijgt de raad dat te horen. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/4-februari/20:00


 
IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie 
Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. De 
uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en een Maatschappelijke 
structuurvisie. De raad stelt de IBO vorm en kaders vast per fase van het planproces voor de 
maatschappelijke en de ruimtelijke structuurvisie. 
Het college zegt toe het organiseren van informatieavonden op te nemen in het 
communicatieplan dat bij dit project hoort. 
 
Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas) 
De raad stemt in met het voorstel om transformatie naar woningbouw van het kantoorgebouw 
van Astellas mogelijk te maken en zo leegstand van een pand te voorkomen.  
GroenLinks verzoekt het college het geluidsniveau en de luchtverontreiniging mee te nemen 
in de voorwaarden voor een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning gaat langs de 
raad in verband met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 

 
Uitgangspunten subsidiebeleid 
De raad stelt de uitgangspunten voor het subsidiebeleid vast. 
Hoewel er op dit moment geen ruimte is voor nieuw beleid vindt de raad het wenselijk de 
mogelijkheid te scheppen om sport te subsidiëren in het kader van welzijnsbeleid. 
 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
De raad stelt de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leiderdorp 2013 vast. 
 
Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De huidige Wegsleepverordening is gewijzigd, aangezien Leiderdorp met 
een ander bergingsbedrijf is gaan werken. De raad stelt de aangepaste wegsleepverordening 
vast. 
 
Begrotingswijziging 1-2013 
Met deze eerste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor de jaren       
2013-2016 bijgesteld. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking septembercirculaire 2012 algemene uitkering 

 verwerking afsluiten krediet nieuwbouw gemeentehuis 

 verhoging participatiebudget 2013 
De raad stelt de begrotingswijziging vast. 

 
Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013 
De raad stelt de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van 
de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp vast.  
 
Benoemen van een accountant voor de jaren 2013 en 2014 
De raad benoemt Ernst & Young Accountants als accountant voor de controle van de 
jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 met de optie deze periode met twee maal één jaar te 
verlengen.  
 
Lijst van toezeggingen 
De data die genoemd zijn in de lijst van toezeggingen zijn afspraken tussen raad en college. 
Die data kunnen niet eenzijdig worden aangepast, uitsluitend in overleg tussen 
commissie/raad en college. 
 
Het college komt terug op een suggestie vanuit de raad om in de Ommedijk op praktische 
wijze invulling te geven aan een burgerservicepunt. 
 
Wisseling fractievoorzitterschap 

 Mevrouw Meijer deelt mee dat zij om gezondheidsredenen het fractievoorzitterschap van de  
 VVD per direct overdraagt aan de heer Cooijmans. 
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 Kort verslag van de raad van 18 maart 2013 
 
 

Vragenronde 
Er zijn vragen gesteld over het burgerjaarverslag (CDA), SP71 Assurance rapport (BBL) en 
aanbesteding GFT (GrL). Vragen en antwoorden kunt u lezen 
ophttp://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/18-maart/20:00.  
 
Insprekers 
De heer Laman spreekt in namens de Kamer van Koophandel, het bedrijfsleven Rijnland en 
de LOV. Hij benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid van de regio en adviseert de 
raad hierin te investeren door bij te dragen aan de tweede tranche RIF voor de aanleg van de 
Rijnlandroute. 
Mevrouw Lamain spreekt de raad aan op zijn verantwoordelijkheid als 
volksvertegenwoordiger. Bij het oplossen van verkeersknelpunten moeten de belangen van 
degenen die de raad vertegenwoordigt – de inwoners van Leiderdorp -  leidend zijn. 

 
Verkenning bereikbaarheid Leidse Regio  
De gemeenten binnen de Leidse agglomeratie hebben elk ambities op het gebied van 
economische en ruimtelijke ontwikkeling. Om deze ambities waar te maken is het 
noodzakelijk te investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische kernen en 
woongebieden. De raad stemt unaniem in met het procesvoorstel om te komen tot een 
hoogwaardig en gedragen oplossing voor een interne betere bereikbaarheid van de Leidse 
agglomeratie. De raad neemt hierbij een open houding aan en beoordeelt aan het eind van 
het traject de oplossingen die de colleges van Leiden en Leiderdorp voorleggen. Het tijdspad 
beoordeelt de raad als ambitieus. Het college zegt toe te onderzoeken of medefinanciering via 
Holland Rijnland mogelijk is. 
 
Holland Rijnland – tweede tranche RIF Rijnlandroute 
Na een uitgebreide afweging van de voor- en nadelen gaat de raad met 13 stemmen voor en 
7 tegen akkoord met de Leiderdorpse bijdrage aan de tweede tranche RIF Rijnlandroute, 
zijnde een éénmalige extra bijdrage in 2015 van € 754.974,-. De dekking zal plaatsvinden uit 
eenmalig geld, het overschot op de jaarrekening 2012. 
D66, CDA en PvdA stemmen voor, evenals een deel van de VVD en een deel van BBL. 
GroenLinks, drie VVD-leden en een lid van BBL stemmen tegen. 
Het college heeft een inspanningsverplichting om medefinanciering via bijvoorbeeld de 
Provincie te zoeken. Andere gemeenten binnen Holland Rijnland zouden zonder nadere 
voorwaarden moeten deelnemen. 
Eén van de argumenten van de tegenstemmers is dat dit niet het juiste tijdstip is om over de 
inzet van de meevaller over 2012 te beslissen, zij willen bij de kadernota integraal kunnen 
afwegen waar zij het geld voor inzetten.  
 
Managementletter Servicepunt71 
BBL, VVD, CDA en PvdA (14 stemmen) roepen het college bij motie op aan alles in het werk 
te stellen om verwezenlijking van de doelstellingen uit het oorspronkelijke bedrijfsplan van 
Servicepunt71 op zo kort mogelijke termijn te realiseren en dit te doen binnen de in het 
bedrijfsplan geschetste financiële kaders. Daarnaast verzoeken de partijen het college de raad 
iedere 4 maanden te blijven informeren over de vorderingen in de ontwikkeling van de 
gewenste organisatie SP71, in het bijzonder waar het gaat over de beheersing van de al 
bekende en de zich nog voordoende risico’s. D66 en GroenLinks zien de meerwaarde van de 
motie niet en stemmen tegen (6 stemmen). 
Het college zegt toe de raad elke vier maanden te blijven rapporteren, daarvoor zal ook een 
aantal raadsbijeenkomsten worden georganiseerd met de in SP71 deelnemende raden. 
Het college is zich bewust van haar actieve informatieplicht en van het feit dat raadsleden 
recht hebben op een tijdig antwoord op vragen. Als tijdelijke inhoudelijke beantwoording niet 
mogelijk is, dan zal het college dit beargumenteerd aangeven.. 
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Het college zal de raad schriftelijk informeren over het effect van het afgeven van een 
accountantsverklaring met beperking voor SP71 voor de eigen accountantsverklaring van 
Leiderdorp. 
 
D66 houdt een motie waarin de raad wordt opgeroepen de werkgroep Financiën om te 
vormen tot een auditcommissie aan. Het presidium zal bespreken hoe en waar deze discussie 
gevoerd gaat worden. 
  
Subsidieplafonds 2014 
Naar aanleiding van de discussie in de raad aan de hand van een aantal amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) worden de beslispunten aangepast. 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/18-maart/20:00. 
 
Met 13 stemmen voor (VVD, D66 en GroenLinks) en 7 stemmen tegen (BBL, CDA en PvdA) 
stelt de raad de subsidieplafonds voor 2014 vast. 
Het college neemt een motie van D66 over om de subsidieplafonds in het vervolg bij de 
begroting vast te stellen. 
 
Visie Jeugdhulp “Iedereen doet mee” 
Met ingang van 1 januari 2015 zal de gemeente naast haar verantwoordelijkheid 
voor het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk 
worden voor de gehele jeugdzorg. De raad stelt unaniem het kader vast waarbinnen de 
transitie op de jeugdzorg kan worden opgepakt.  
 
Ambtelijke toetsing sneltoetscriteria welstand 
De raad besluit tot het herinvoeren van ambtelijke toetsing van welstandscriteria voor 
kleinschalige bouwwerken. 
  
Nota Grondbeleid 2013-2017 
De raad stelt de nota Grondbeleid 2013-2017vast.In de nota staat aangegeven hoe de 
gemeente omgaat met gemeentelijke grond. Het doel is een eenduidig, transparant, 
terughoudend en ondersteunend grondbeleid. 

 
Financiële verordening Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Financiële verordening Leiderdorp 2013 vast. Het betreft een aanpassing van 
de planning en controlcyclus.. Het aantal bestuursrapportages wordt  teruggebracht van 3 per 
jaar naar 2 per jaar.Het gaat hierbij om een rapportage over januari t/m april en een 
rapportage over januari t/m augustus. 

 
Zienswijze conceptbegroting RDOG 2014 
De raad stelt de zienswijze op de conceptprogrammabegroting van de RDOG 2014 vast. 
Het Algemeen Bestuur van de RDOG neemt deze reactie mee in de nog op te stellen 
programmabegroting 2014. 

 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 
De raad verlengt de ontheffing vereiste ingezetenschap voor wethouder Maat met een jaar, tot 
18 maart 2014. 
 

 
 
 



Raad 13 mei 2013 kort verslag 
 
 
Benoeming burgerraadslid voor het CDA 
De raad benoemt de heer G.P. Schipaanboord als burgerraadslid voor het CDA. 
 
Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 
De raad besluit dit onderwerp integraal te bespreken in de vergadering van de commissie BM van 27 
mei en in de raad van 10 juni een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van 150.000,- euro 
Van de reserve Sociaal Beleid voor het begeleiden van werk naar werk van boventallige medewerkers 
van de PCSV. De grondhouding van de raad hierbij is positief, maar de raad wil de afweging maken in 
samenhang met het hele proces. 
 
Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 vast en geeft daarmee het aantal 
koopzondagen vrij. Het CDA stemt tegen. 
Een amendement (wijzigingsvoorstel)  van BBL om de openingstijden op zondag te beperken vindt 
alleen bijval bij D66 en PvdA en wordt verworpen. 
Het college gaat afspraken maken om het laden en lossen op zondag tot een minimum te beperken. 
 
Nota Lokaal gezondheidsbeleid 
De raad stemt in met de Nota Lokaal gezondheidsbeleid.  
In deze nota zijn de doelen van de gemeente op het gebied van de bescherming en bevordering van 
de gezondheid voor de komende vier jaar beschreven.  
 
Begrotingswijziging 2, boekjaar 2013 
De raad stelt begrotingswijziging 2 vast. De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

 verwerking resultaatbestemming uit begrotingswijziging 4, boekjaar 2012 

 verwerking decembercirculaire 2012. 
 

Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 
De raad stelt de Instructie Raadsgriffier Gemeente Leiderdorp 2013 vast, met inbegrip van een aantal 
tekstwijzigingen van VVD, BBL en CDA. 
De wijzigingen in dit voorstel betreffen technische aanpassingen die verband houden met de instelling 
van de werkgeverscommissie voor de griffie. 

 
Afrekening fractiegelden 2012 
De raad stelt de bedragen vast van de uitgaven van de raadsfracties in 2012. Een amendement van 
het CDA om de kosten voor een fractieassistent niet te maximeren vindt geen steun in de rest van de 
raad. 

 
Verordening Rekenkamer 2013 
De raad stelt de Verordening Rekenkamer 2013 vast met inbegrip van een aantal tekstwijzigingen die 
de VVD heeft voorgesteld. De wijzigingen in dit voorstel betreffen aanpassingen aan de praktijk. 
 
 



Vragenronde en mededelingen 
D66 heeft vragen gesteld over de Drank- en Horecawet en de PvdA over de Protestants 
Christelijke Schoolvereniging (PCSV). Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/10-
juni/20:00.  
  
Protestants-Christelijke Schoolvereniging (PCSV) 

 De raad bespreekt de gang van zaken die tot de huidige situatie bij de PCSV heeft geleid en 
de financiële en overige consequenties voor de gemeente voor het in stand houden van de 
PCSV.  
Voor alle partijen staat het belang van goed onderwijs voor de kinderen voorop. Een 
meerderheid van de raad (VVD, CDA en GroenLinks) onderschrijft de manier waarop  het 
college van burgemeester en wethouders dat wil bereiken. BBL en PvdA stellen bij motie een 
andere vorm van financiering voor. Alleen D66 steunt deze motie, waardoor de motie  met 12 
tegen 8 wordt verworpen. D66 komt met een ‘motie van aanmoediging’ waarin zij het college 
oproept regie en visie te tonen, met het Ministerie in  gesprek te gaan en de 
verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort. BBL en PvdA sluiten zich hier bij aan. Na 
een uitgebreide discussie in de raad en de toezegging van het college de raad voortdurend op 
de hoogte te houden van de gang van zaken blijkt er voldoende vertrouwen in de handelwijze 
van het college te zijn en besluit D66 de motie aan te houden. 
 
Verklaring van geen bedenkingen Loswal Zijldijk 
De raad geeft een  verklaring van geen bedenkingen af, zodat de procedure kan worden 
voortgezet voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de revitalisering van de 
loswal en het intensiveren van het gebruik hiervan.  
 
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 
Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de APV voorschriften en 
bepalingen is het van belang dat zij consequent en effectief kunnen worden gehanteerd. 
Vanuit dat oogpunt is een aantal wijzigingen en aanpassingen nodig.  
De raad stemt in met een deel van een amendement (tekstwijziging) van GrL over het 
plaatsen van containers. D66 dringt er bij motie op aan dat de burgemeester in de Leidse 
Regio tot beleidsregels komt voor frequent uitgeoefende bevoegdheden met criteria hoe en 
wanneer deze toegepast worden en een jaarlijkse rapportage aan de raad over het gebruik 
van de burgemeestersbevoegdheden. Na toezeggingen van de burgemeester brengt D66 de 
motie niet in stemming, maar wacht de eerste rapportagecyclus af. 

 
De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2013 en de bijbehorende specifieke 
Kredietaanvragen 
De raad stelt de GIG 2013 (mutatiedatum 01-05-13) inclusief bijbehorende grondexploitaties 
en financiële investeringsoverzichten vast als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. 
De VVD roept het college op de GIG voortdurend te blijven optimaliseren. 
 
Holland Rijnland ontwerpbegroting 2014 en verzoek tot indiening zienswijze  
De raad stelt de concept- reactie op de begroting  Holland Rijnland vast. 

 
Servicepunt71 jaarstukken en begroting 2014 
De raad stemt met een tekstuele aanvulling vanuit de VVD in met de concept- reactie richting 
SP71. De grote uitdaging voor SP71 in de komende jaren is krimpen om op die manier de 
taakstelling waar te maken. De raad constateert dat SP71 daar op een goede manier mee 
bezig is. 
 
Omgevingsdienst West-Holland jaarrekening 2012 en begroting 2014  
De raad stemt in met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de ODWH. De raad is van mening  
dat reserves moeten worden uitgekeerd of in elk geval gemaximeerd. In december zal de afgesproken 
10% bezuiniging nog worden verwerkt. Het college kom dan met een oplegnotitie richting raad. 

 
Oude Rijnzone ontwerpbegroting 2014 



De raad stelt de reactie in de richting richting van Oude Rijnzone vast en complimenteert het 
college met de resultaten tot nu toe inzake de uitplaatsing Vliko.  
 

 
 
 
 



Kort verslag raad 20 juni 2013 
 
 
Namens de stuurgroep Kracht#15 van Holland Rijnland zijn de heren Wienen (burgemeester van 
Katwijk), Staatsen (burgemeester van Voorschoten) en Van Netten (secretaris Holland Rijnland) 
aanwezig om met de raad te praten over de positionering en profilering van de regio Holland Rijnland 
aan de hand van de notitie Spijkers met koppen. 
In de commissie Bestuur en Maatschappij van 27 mei jl. is deze notitie (voor)besproken. 
 
Alle fracties zijn van mening dat samenwerken moet en dat inhoud daarbij uitgangspunt is en niet de 
vorm. De burgemeester benadrukt dat ook het belang van de inwoners uitgangspunt moet zijn. 
In eerste instantie kiest de raad voor samenwerking binnen de Leidse regio, dat sluit aan bij scenario 
4, opsplitsing Holland Rijnland in subregio’s Leidse regio, Bollenstreek en Rijnstreek. 
Voor onderwerpen die om een groter samenwerkingsverband vragen kan Holland Rijnland als 
netwerkorganisatie fungeren (scenario 6), eventueel per onderwerp uitgebreid naar onder meer de 
Zuidvleugel of Midden Holland. De Leidse regio verwacht van Leiden een leidende rol. Een aantal 
fracties omarmt de bezuinigingstaakstelling van 25%, terwijl anderen van mening zijn dat het zaak is 
eerst omvang en inhoud van de samenwerking te bepalen en dan de financiën af te wegen.  
 
Onderwerpen waarop samengewerkt moet worden: economie, toerisme, woningbouw, verkeer en 
duurzaamheid.  
 
De delegatie van Holland Rijnland neemt de input van alle 15 gemeenten mee en komt met een 
voorstel voor toekomstige samenwerkingsvormen.  
 



Kort verslag raad 8 juli 2013 
 
Insprekers 
Namens de klankbordgroep Brittenstein vertolkt de heer Segrijn de gevoelens van de omwonenden. 
Zij maken bezwaar tegen het proces en de invulling van het nieuwbouwplan Brittenstein (de 
inspraakreactie kunt u hier lezen: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/8-juli/20:00 
(bij agendapunt 2).  De heer De Vries van Rijnhart Wonen spreekt in naar aanleiding van een brief van 
het college over de stand van zaken herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan. Rijnhart Wonen ziet hier 
kansen en wil graag concrete afspraken maken met het college over woningbouw in Leiderdorp de 
komende vijf jaar. 
 
Vragenronde en mededelingen 
D66 heeft vragen gesteld over Brittenstein en het CDA over de Boterhuispolder. Vragen en 
antwoorden kunt u lezen op: http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2013/08-juli/20:00 
(agendapunt 3). 

 
Benoeming burgerraadslid voor D66 
De raad benoemt de heer Bas Warmenhoven als burgerraadslid voor D66. 
 
Jaarverslag 2012 
De raad stemt in met een amendement van GroenLink en CDA om bij onkruidbestrijding over te 
schakelen van RoundUp op een niet giftig alternatief en hier 100.000 euro van het resultaat 2012 voor 
te bestemmen. De VVD stemt tegen. 
Een amendement van PvdA/BBL/CDA om 500.000 euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
ten behoeve van de uitvoering van de Sportnota haalt geen meerderheid. Alleen PvdA en BBL zijn 
uiteindelijk voor dit amendement. 
PvdA/BBL/CDA  trekken een amendement om een bestemmingsreserve te vormen voor een 
eventuele lening aan de OBSG in, nadat het college heeft toegezegd bereid te zijn in een noodsituatie 
een lening te verstrekken. 
Met in achtneming van het aangenomen amendement stelt de raad het Jaarverslag 2012 vast stellen 
en stemt in met de resultaatbestemming waarmee budgetten van 2012 worden overgeheveld naar 
2013. 

 
Begrotingswijziging 3, boekjaar 2013 
De raad stelt begrotingswijziging 3 vast.  
De belangrijkste wijziging uit deze begrotingswijziging is de verwerking van de nieuwe beschikking 
van ministerie van SZW en daarbij het 10% eigen risico. 

 
Financiële Kadernota 2014-2017 
De raad kan zich in grote lijnen vinden in de financiële kadernota. Punten die zullen leiden tot 
discussie bij de 2014-2017: 

 Veiligheidshuis 

 Drank- en horecawet 

 Klantcontactcentrum 

 Marktgelden (opheffen weekmarkt onbespreekbaar voor raad) 

 OZB 

 Subsidieplafonds 

 Vakleerkrachten bewegen 

 Milieuambtenaar 

 Voorlichtingsbudget 

 Opleidingsbudget 

 Jeugdbeleid, MEC en schooltuinen 

 Voorziening drie transities 
 

Financieel kader Vliko 
GroenLinks dient op dit punt een amendement in dat raadsbreed steun krijgt. 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/8-juli/20:00
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2013/08-juli/20:00


Op basis van de geamendeerde tekst besluit de raad unaniem een krediet van maximaal 1,1 miljoen 
beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van Vliko en de herstructurering van het Vliko-perceel op 
het bedrijventerrein Lage Zijde: 
• maximaal € 350.000,= om de definitieve koopovereenkomst op te stellen, incl.  
 bodemonderzoeken en taxatie (€ 100.000,= in 2013) en het aankoopbedrag aan te vullen  

(€ 250.000,= in 2016) en deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
• maximaal € 750.000,= voor de realisatie van de groene herinrichting van de locatie van Vliko  
 (scenario 1 uit het rapport Vliko Leiderdorp Financiële en planeconomische resultaten), en  
 deze ten laste te laten komen van de algemene reserve. 
 
De raad besluit het doel van de Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone te wijzigen in: 
de reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
van 300.000 per jaar gedurende vijf jaar en voor zover het saldo hiervoor toereikend is voor de 
aanvullende kosten voor de Leiderdorpse projecten van de Oude Rijnzone. 

 
Vaststellen bestemmingsplan Lage Zijde e.o. 
De raad stelt het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. vast en voldoet zo aan de wettelijke verplichting 
om geen bestemmingsplan ouder dan 10 jaar te hebben. 
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Kort verslag raad 23 september 2013 
 
Vragenronde 
GroenLinks heeft vragen gesteld over het actieplan geluid. Vraag en antwoord kunt u lezen in 
ons raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-
september/20:00. 

 
Benoeming burgerraadslid voor de PvdA 
De raad benoemt de heer J.G.  Reijken tot burgerlid namens de PvdA. 
 
Speelruimteplan 2013-2022 
De raad stelt het speelruimteplan 2013-2022 vast. In dit plan staan de uitgangspunten en een 
scenario voor het speelruimtebeleid. CDA, PvdA en één lid van GroenLinks stemmen tegen. 
Zij kunnen zich niet vinden in het beleid, dat spelen op een andere manier benadert, waardoor 
de speelplaatsen in hun huidige vorm voor een deel verdwijnen en spreken van een kaalslag. 
In een motie roept de raad het college op het plan uiterlijk na vier jaar te evalueren. 
 
Verkenning bereikbaarheid Leidse Agglomeratie LAB071 
Motie VVD 
De raad stemt unaniem in met het Ambitiedocument LAB071 
In het ambitiedocument zijn (onder meer) de ruimtelijk economische ambities op het gebied 
van wonen, werken en bezoeken, de knelpunten op gebied van leefbaarheid en 
bereikbaarheid en de opgave voor deze verkenning geformuleerd. GroenLinks verklaart dat zij 
bij de uitwerking geen enkele variant op de Ringweg Oost zullen steunen. 
Een meerderheid van de raad stemt in met een motie van de VVD waarin de raad het college 
oproept helder op te nemen dat Leiderdorp anders dan voor de oplossingen in het IVVP geen 
gelden beschikbaar heeft (stemverhouding 13/3). Een motie van GroenLinks waarin bij 
voorbaat een aantal scenario’s wordt uitgesloten haalt geen meerderheid (12 tegen, 4 voor). 

 
 
RDOG Hollands Midden ontwerpbegrotingswijziging 2013 en 2014 
De raad stelt de zienswijze vast n.a.v. de ontwerpbegrotingswijziging 2013 en de 
ontwerpbegrotingswijziging 2014 van de RDOG Hollands Midden.  
 
Actieplan geluid Leiderdorp 2013-2018 
De raad stelt de zienswijze naar aanleiding van het actieplan geluid Leiderdorp 2013-2018 
vast. Een aangepaste motie van GroenLinks voor het nemen van geluid reducerende 
maatregelen eindigt in een gelijke stand: 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Dat betekent 
dat deze motie opnieuw in stemming komt in de raadsvergadering van 14 oktober. Het college 
ontraadt deze motie ten dele omdat de voorstellen in strijd zijn met eerder genomen besluiten 
in het kader van het IVVP. De aanschaf van digitale snelheidsdisplays, dat ook in een motie 
van de VVD staat, acht het college wel uitvoerbaar. 

   
Reservering Polder Achthoven 
De raad stemt ermee in, een reservering van € 250.000,- ten behoeve van het inrichtingsplan 
Polder Achthoven beschikbaar te houden en de kosten hiervoor te dekken uit het positief 
resultaat Boterhuispolder..  
 
Begrotingswijziging 5 en 6, boekjaar 2013 
In begrotingswijziging 5 wordt de GIG verwerkt. In begrotingswijziging 6 zijn de belangrijkste 
wijzigingen: 

 Beschikking SZW 

 Verlagen OZB inkomsten "niet-woningen" 

 Onderrealisatie WSW 2010 t/m 2012 (bijlage brief college Wsw verantwoording 2010 
d.d. 21 augustus 2013) 

De raad stemt in met de begrotingswijzigingen. De PvdA stemt tegen. Een amendement 
(wijzigingsvoorstel) van BBL/PvdA/GrL/CDA wordt weer ingetrokken na de toezegging van het 
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college dat de toelichting bij begrotingswijziging 6, in lijn met een voorstel van het CDA, om de 
financiële afwikkeling te regelen, wordt aangepast. 

 
Nota van Uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie 
De raad stelt de nota van uitgangspunten voor de Ruimtelijke Structuurvisie vast. In de 
ruimtelijke structuurvisie werkt het college de uitgangspunten concreet uit. Het college neemt 
de opmerkingen uit de raad daarin mee. 

 
Besluitvorming toetreding Noordwijk en wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West Holland (OMWH). 
De raad stemt in met de toetreding van Noordwijk tot de ODWH. 
 

 
 
 



Kort verslag raad 14 oktober 2013 

 
 
 
Vragenronde 
BBL heeft vragen gesteld over laden en lossen Albert Heijn en D66 over brieven kruisingen 
Engelendaal. Vragen en antwoorden kunt u lezen op 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/14-oktober/20:00. Ook het antwoord op de 
commissievragen van de VVD over de WSW vindt u daar. 

 
Actualisatie normenkader accountantscontrole 2013 
De raad stelt het voor de jaarrekening 2013 geactualiseerde Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp vast. 

 
Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 
Doel van dit voorstel is het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van werk en 
inkomen door het samenvoegen van de bestaande adviesraden. De raad stelt de Verordening Werk 
en inkomen 2014 vast. 
 
Kaderstelling Subsidiering 2015 
Bij de bespreking over de subsidieplafonds 2014 heeft de raad een motie aangenomen om in het 
vervolg de subsidieplafonds bij de begroting vast te stellen. Vooruitlopend op deze vaststelling is de 
vraag aan de raad om kaders mee te geven. Waar wil de raad accenten leggen, welke beleidsdoelen 
verdienen extra aandacht? De fracties hebben hun kaders in een raadsbesluit vastgelegd: 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/14-oktober/20:00. GroenLinks en PvdA 
stemmen tegen omdat zij de gestelde kaders te gedetailleerd en in enkele gevallen overbodig vinden. 
D66 stemt tegen punt 3 vanwege de formulering. 

 
Oude Rijnzone ontwikkelstrategie (OSK) 
De raad stemt in met de concept-reactie over de OSK Oude Rijnzone. 
De raad neemt een motie van CDA en BBL aan waarin het college wordt opgeroepen na de definitieve 
overeenkomst met Vliko met een voorstel te komen voor de inzet van middelen en daarbij prioriteit te 
geven aan de herstructurering van de Lage Zijde en een groene herinrichting. De VVD vindt deze 
motie overbodig en voorbarig en stemt tegen. 
 
Grondexploitatie Amaliaplein 
De raad gaat akkoord met de grondexploitatie 'Amaliaplein' als financieel kader van het project. Het 
college verwacht over enkele weken de concept-overeenkomst met de ontwikkelaar rond te hebben. 
Dan vindt communicatie richting omwonenden plaats. 

 
Motie over Onderzoek naar en nemen van maatregelen om ernstige hinder door verkeerslawaai 
terug te dringen 
Omdat tijdens de raad van 23 september jl.  de stemmen staakten komt deze motie opnieuw in 
stemming (art. 32 lid 4 GW). De raad aanvaardt de motie met 10 stemmen voor (D66, CDA ,GrL, en 
PvdA) en 9 tegen (VVD en BBL). Dat betekent dat het college een aantal maatregelen op 
uitvoerbaarheid en effect zal onderzoeken om de geluidshinder op de grootste knelpunten 
(Engelendaal en Persant Snoepweg) terug te dringen. 
 
Motie Voorhoflaan 
CDA en BBL dienen een motie in waarin zij het college oproepen alternatieven te onderzoeken voor 
het terugdringen van de verkeershinder op de Voorhoflaan. De raad neemt de motie aan met 16 
stemmen voor en drie tegen (D66). D66 stemt tegen omdat de raad eerder in IVVP-verband al 
besluiten heeft genomen over de Voorhoflaan en aanpassing van de besluitvorming mogelijk 
consequenties heeft voor het IVVP. 
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Ingekomen stukken 
Vanuit de raad het verzoek om een drietal brieven te agenderen voor bespreking in een 
commissievergadering: 

- Memo evaluatie JOP’s (CDA) 
- Tijdelijke geluidsschermen Vierzicht/Bospoort (CDA) 
- PCSV stand van zaken (D66) 

 



Begrotingsraad 7 november 2013 

 

Op 7 november hebben de politieke partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken. 

 

In die algemene beschouwingen geven partijen aan wat zij vinden van de door het college van 

burgemeester en wethouders ingediende begroting, wat zij daar eventueel aan willen veranderen en 

hoe zij naar de toekomst kijken. U kunt de algemene beschouwingen terugkijken via: 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/7-november/14:00. 

 

De raad stelde de begroting 2014-2017 vast. Indien het totaal saldo van de algemene reserves in 

2014 onder de 990.000,- komt moet het college met een plan tot aanvulling van dit saldo komen. 

Ten aanzien van de subsidieplafonds 2015 hanteert de raad de volgende uitgangspunten: 

a. Het subsidieplafond 2015 wordt opgehoogd met 30.000,- sportsubsidie (t/m 2017); 

D66 meldt in een stemverklaring tegen dit punt te zijn, omdat in tegenstelling met de 

afgesproken 5% korting op subsidies de sport dan een onevenredig hoge bijdrage krijgt. 

b. De huisvestingsubsidies worden met 2% geïndexeerd; 

c. De productsubsidies worden geïndexeerd met het nog te bepalen indexeringscijfer van de 

begroting 2015; 

d. Voor (het totaal aan) reguliere subsidies in het subsidieprogramma wordt de nullijn 

gehanteerd. 

De raad stelde  het subsidieplafond vast op 99.462,- voor het subsidieprogramma, inclusief het 

incidentenfonds en het sportfonds. De productsubsidies SCw, Pluspunt en BplusC  stelde de raad 

vast op 883.272,- en de huisvestingssubsidies op  588.681,-. 

Een motie van GrL om te bevorderen dat gemeentelijke en braakliggende kavels vlinder- en 

bijenvriendelijk worden ingezaaid is met 10 stemmen voor en 9 tegen (VVD en BBL) aangenomen.  

Een motie  van GrL over kansen om de voedselbank te ondersteunen is aangehouden tot het einde 

van het jaar.  

Moties  van GrL over buurtgroen zelf doen en over kringloop van bouwmaterialen werden niet in 

stemming gebracht omdat het college deze overneemt. 

Een motie van GrL over biomassagebruik, een motie van CDA/BBL over blikvangers en een motie van 

CDA/BBL over huisvuil  zijn ingetrokken omdat het college hier al mee aan de slag is. 
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Raad 25 november 2013  

  

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
D66 heeft een motie ingediend over Brittenstein. VVD, BBL en CDA hebben de motie mede 
ondertekend. De motie onderstreept dat de plannen voor Brittenstein binnen de vastgestelde 
kaders moeten worden ontwikkeld en dringt aan op verbetering van de communicatie tussen 
gemeente, Rijnhart Wonen en klankbordgroep Brittenstein. Het college zegt toe de raad een 
plan voor te leggen dat binnen de kaders past. Uiteindelijk moet de raad planologische 
medewerking verlenen. Met uitzondering van GroenLinks stemt de raad in met de motie. 
Een meerderheid van de raad wil in een vergadering van de commissie Ruimte nog verder 
spreken over dit onderwerp.  
 
Vragenronde 
D66 heeft vragen ingediend over een artikel in het Leidsch Dagblad over Dure droge voeten 
en over subsidie voor sport. BBL over minimabeleid, het CDA over communicatie en 
GroenLinks over sociale woningbouw. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/25-
november/20:00. 
 
Benoeming burgerraadsleden 
De raad benoemt de heer van Boxsel als burgerraadslid voor D66 en de heer Majoie als 
burgerraadslid voor de PvdA. 

 
Waterstructuurplan 
De raad stelt het waterstructuurplan vast. Het waterstructuurplan bevat een ruimtelijke visie op 
de Leiderdorpse waterstructuur en draagt bij aan een robuust watersysteem in 2025. 
 
Wijziging APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ten behoeve van regulering 
paracommerciële instellingen 
Op grond van artikel 4 van de Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 
regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 
paracommerciële rechtspersonen zich te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 
drank. VVD en BBL dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in op het punt van 
schenktijden, aantal jaarlijkse bijeenkomsten en bevoegdheid burgemeester 
Op het punt ‘schenktijden’ eindigt de stemming in de raad in gelijke stand (10/10), GrL, D66, 
CDA en PvdA stemmen tegen. Dat betekent dat het amendement op dat punt, en daarmee 
het  hele agendapunt, opnieuw in stemming komt in de  raad van16 december as.  

 
Toekomst van het sociaal domein 
De raad stelt de notitie Toekomst van het sociale domein vast en spreekt zich unaniem uit 
voor het uitwerken conform scenario 3. De PvdA dient drie moties in die ook in Leiden worden 
ingediend op het gebied van tegenprestaties in zorg, kaders sociale wijkteams en 
keuzevrijheid zorgzoekenden en zorgorganisaties. De raad houdt de moties aan tot na 
bespreking in de werkgroep kaderstelling 3D’sen deze werkgroep een voorstel voor verdere 
behandeling doet. 
 
Jaarrekening 2012 Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) Leiderdorp 
De raad keurt de jaarrekening 2012van de OBSG Leiderdorp goed. Met deze jaarrekening 
heeft het openbaar schoolbestuur verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad voor zijn 
financiële beleid. De raad spreekt zijn zorg uit over de financiële ontwikkelingen binnen de 
OBSG. 
 
Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 



Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht om het in werking treden van 
verordeningen bekend te maken in het elektronische gemeenteblad. De raad stelt de 
Verordening elektronisch bekendmaken Leiderdorp 2014 vast. 
 
Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 
De raad houdt dit punt aan tot de volgende vergadering. Een amendement 
(wijzigingsvoorstel) van D66/BBL/CDA/PvdA haalt een meerderheid van 13 tegen 7 (VVD), 
waarmee beslispunt 6: het vrij maken van 12.500,- voor de uitvoering van de Economische 
Agenda Leidse Regio vervalt. Bij een amendement van het CDA over het toevoegen van de 
BWS gelden aan de reserve sociale woningbouw eindigt de stemming echter in gelijke stand 
(VVD en D66 stemmen tegen) waarmee dit amendement en daarmee het vaststellen van 
begrotingswijziging 7 op 16 december opnieuw aan de orde komen in de raad. 
 
Voortgangsrapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2013 
De raad stelt de Voortgangsrapportage GIG 2013 vast. 
 
Ingekomen stukken  
Op verzoek van de VVD agendeert de raad het jaarverslag 201 van de Commissie Bezwaar- 
en Beroepschriften voor de eerstvolgende commissie Bestuur en Maatschappij. 



Kort verslag raad 16 december 2013 
 
 
Vragenronde en mededelingen 

 
Benoeming voorzitter Rekenkamer Leiderdorp 
De raad benoemt mevrouw I.C. Gerrits tot voorzitter van de Rekenkamer Leiderdorp. 

 
Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier 
D66 dringt er per motie bij het college op aan nogmaals een gedegen juridische onderbouwing te 
vragen aan SP71. De raad verwerpt de motie met 15 tegen 5 stemmen (D66/BBL). 
De raad besluit akkoord te gaan met het toedelen van het benodigde geld uit de reserve riolering om 
de maatregelen waarvoor de gemeente Leiderdorp verantwoordelijk is vanaf 2014 te kunnen 
uitvoeren. De raad gaat eveneens akkoord met het toedelen van het benodigde geld uit de reserve 
riolering om de maatregelen met betrekking tot de achterpaden van de bewoners voor rekening van 
en door de gemeente Leiderdorp te laten uitvoeren. D66 stemt tegen dit punt. Tenslotte stemt de raad 
in met de begrotingswijziging die uit de voorgaande besluiten volgt. 

 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuid-West 
De raad stelt het  bestemmingsplan Zuid-West vast. 
Het bestemmingsplan voorziet de bestaande situatie opnieuw van een passende juridisch-
planologische regeling.  

 
Actualisering legesverordening en tarieven 2014 
De raad stelt de legesverordening en tarieven 2014 vast. 
 
Actualisering belastingverordeningen en aanpassing tarieven 2014 
De raad stelt de gemeentelijke belastingverordeningen en de bijbehorende tarieven voor het 
belastingjaar 2014 vast, te weten: 

 Verordening afvalstoffenheffing 2014 en verordening reinigingsrechten 2014 

 Verordening hondenbelasting 2014 

 Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 

 Verordening marktgelden 2014 

 Verordening onroerendezaakbelastingen 2014 

 Verordening precariobelasting 2014 

 Verordening rioolheffing 2014 

 Verordening toeristenbelasting 2014 
 

Wijziging APV ten behoeve van regulering paracommerciële instellingen 
Op grond van artikel 4 van de Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 
regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging.  
Een amendement van VVD en BBL op het punt van schenktijden dat in de raad van 25 november in 
gelijke stand was geëindigd wordt nu verworpen met 10 tegen 9 stemmen (VVD en BBL voor). 
De raad stelt de wijziging APV vast. 

 
Begrotingswijziging 7, boekjaar 2013 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- verwerking en correctie Gig; 
- verwerking afwikkeling BSW subsidie 2012; 
- verwerking gemeente bijdrage Economische agenda Leidse regio; 
- verwerking uren afdeling projecten; 
- verwerking speelruimteplan 2013i01222 

In de raad van 25 november is een amendement van het CDA over het toevoegen van de BWS 
gelden aan de reserve sociale woningbouw in gelijke stand geëindigd. Bij herstemming is het opnieuw 
10 – 10 en hiermee is het amendement verworpen (D66 en VVD voor). 
De raad stelt begrotingswijziging 7 vast. 

 



Nota reserves en voorzieningen 2013 
De PvdA dient een amendement in om het samenvoegen van de voorzieningen Gemeentelijke 
Gebouwen en Sport tot de voorziening Gemeentelijke Accommodaties uit de nota te verwijderen. Dit 
amendement wordt verworpen met 17 tegen 3 stemmen (PvdA en 1 lid van het CDA). 
De raad stelt de nota reserves en voorzieningen 2013 vast. 
 
Begrotingswijziging 8, boekjaar 2013 
Met deze achtste begrotingswijziging worden de verwachte jaarrekeningsaldi voor 2013 bijgesteld. 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

- bijstelling naar beneden van WMO budgetten 
- gedeeltelijke vrijval reserve Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs door verlaging plafond 
- positieve bijstelling rente 
- niet gerealiseerde taakstellingen ten laste van exploitatie 
- onderuitputting kapitaallasten 
- lagere opbrengsten bouwleges 

CDA, PvdA en BBL dienen een amendement in waarin zij voorstellen het niet bestede deel van het P-
budget ad 50.---,- geheel in de reserve Sociaal Beleid te storten en te bestemmen voor 2014. 
De raad verwerpt het amendement met 13 tegen 7 stemmen (CDA/PvdA/BBL). De raad stelt 
begrotingswijziging 8 vast. CDA/PvdA en BBL stemmen tegen punt 17.  
 
Invoering werkkostenregeling 
De raad stemt in met invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015. 
 
Economische Agenda Leidse Regio 
De Economische agenda heeft als doel een basis voor duurzame samenwerking tussen partijen te 
vormen en de krachten te bundelen, met als doel economische vraagstukken effectief te kunnen 
adresseren en de voorwaarden te creëren om tot de top van de Europese kennisregio’s te kunnen 
blijven horen.  
Het CDA roept het college bij motie op de kantorenleegstand in Leiderdorp in samenspraak met de 
regio hogere prioriteit te geven. De raad aanvaardt de motie met 10 tegen 9 (VVD/BBL) stemmen en 
stelt de Economische Agenda Leidse Regio vast met 16 tegen 3 stemmen. GroenLinks stemt tegen 
omdat er sprake lijkt te zijn van interne tegenspraak in de nota en duurzaamheid niet als rode draad te 
herkennen is. 

 
Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend Leiderdorp 
Het CDA roept het college bij motie op het faciliteren en stimuleren van startende ondernemers als 
prioriteit aan het economische beleid 2014-2020 toe te voegen. Het college geeft aan dat dit al beleid 
is. De raad stelt de nota Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend Leiderdorp vast. GroenLinks 
herkent onvoldoende de lijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de nota 
en stemt tegen. 
 
 



Kort verslag Raadsvergadering 3 februari 2014 

 
 
Vragenronde 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de aanpak van VTA afgekeurde bomen. Vraag en antwoord 
kunt u hier lezen: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-februari/20:00. 
GroenLInks vraagt aandacht voor de communicatie richting inwoners op dit punt. 
 
Stichting OBSG begroting 2014 
De raad keurt de begroting 2014 van de Stichting OBSG goed en stelt het bestuur zo in staat het 
vastgestelde beleid uit te voeren. 
Raadsbreed zijn er zorgen om de financiële situatie van de OBSG en er is dringend behoefte aan een 
meerjarenbegroting. 
 
Maatschappelijke structuurvisie 2025 
De raad stelt de maatschappelijke structuurvisie vast. De maatschappelijke structuurvisie vormt, als 
nadere uitwerking van de koers in de Toekomstvisie, het afwegingskader voor raad en college in 
uitvoering en ontwikkeling van beleid en projecten. GroenLinks stemt tegen omdat zij de nota weinig 
realistisch vinden. 

 
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
De raad stelt de geactualiseerde verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid vast. 

 
 

Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften 
Het is de bedoeling binnen Servicpunt71 te komen tot een  Regionale commissie Bezwaarschriften en 
zo verlaging van kosten en verhoging van kwaliteit te realiseren. De vier deelnemende gemeenten – 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude – moeten hiervoor eenzelfde Verordening 
vaststellen. 
De raad houdt de besluitvorming aan en verzoekt het college door middel van twee moties opnieuw te 
onderhandelen en de verordening op een aantal punten aan te passen. Het gaat met name om de 
lokale inkleuring, de verslaglegging en duidelijkheid naar de inwoners toe. De volledige tekst van de 
moties kunt u hier lezen: http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-februari/20:00.  
 
Legesverordening 2014, 1

e
 wijziging  

 De raad stelt de eerste wijziging Legesverordening 2014 vast. Abusievelijk waren in de tarieventabel 
de tarieven voor het nieuw ingevoerde hoofdstuk niet opgenomen, vandaar deze aanpassing.      

 
Oude Rijnzone wijzigingen begroting 2014 
De raad stemt in met de reactie op de begrotingswijzigingen 2014 Oude Rijnzone.  
 
Koopovereenkomst Gemeente Leiderdorp - Vliko B.V. 
De raad spreekt in beslotenheid over de koopovereenkomst met Vliko. De raad stemt in met de 
koopovereenkomst en geeft  het college enkele wensen en bedenkingen mee. De raad hecht aan 
transparantie en wil de geheimhouding zo snel mogelijk opheffen. In de volgende raadsvergadering – 
op 10 maart – neemt de raad hierover een besluit. 
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Kort verslag raad 10 maart 2014 
 
Vragenronde en mededelingen 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid (LAB071), D66 een motie ingediend  en de 
heren De Leur en Van den Burgh hebben ingesproken over dit onderwerp. Vragen, antwoorden en 
inspraak kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem 
.http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/10-maart/20:00. De raad vindt in meerderheid 
de motie van D66 overbodig. Raad en college gaan door in de lijn van LAB071 en zodra er nadere 
plannen zijn informeert het college de raad. 
D66 heeft een vraag gesteld over cameratoezicht. Vraag en antwoord zijn eveneens te lezen via 
http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2014/10-maart/20:00. Naar aanleiding van de 
beantwoording van een raadsvraag over de openstelling van de Boterhuispolder dient GroenLinks een 
motie in over de handhaving van de afsluiting tijdens het broedseizoen. De raad verwerpt de motie 
met 12 tegen 8 stemmen. 
 
Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D 
De raad stelt de uitgangspunten en beleidskaders vast met betrekking tot de decentralisaties jeugd, 
werk en Wmo, ten behoeve van de implementatie, die uiterlijk op 1 januari 2015 moet zijn 
gerealiseerd. De VVD is tegen het vormgeven van een social firm door de gemeente. 
 
Beleidsplan hart voor de jeugd 
De raad stelt het regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg Holland Rijnland “Hart voor de jeugd” vast 
als voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015.  
 
Beheervisie openbare ruimte 
De raad stelt de beheervisie openbare ruimte vast. 
De beheervisie stelt het kader voor het beheren van de openbare ruimte van de gemeente Leiderdorp. 
Dit kader is uitgangspunt voor het nader uitwerken van het integraal beheerplan openbare ruimte.  
De raad neemt met 11 voor en 9 tegen een motie van CDA/GroenLinks aan waarin de raad het 
college oproept de beeldkwaliteitskeuze A te kiezen voor de centra en de begraafplaats. Het college 
zal de intentie van de motie uitvoeren binnen de financiële mogelijkheden en daarbij vooral inzetten op 
de bestrijding van zwerfvuil. 

 
Intrekken verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek 
De raad trekt de verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek in. 
Op 1 januari 2014 is een wetswijziging van de Mediawet in werking getreden waardoor de verplichting 
om een programmaraad in te stellen vervalt.  

      
Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 
De raad stelt de Verordening Archiefwet Leiderdorp 2014 vast, nadat een door de VVD geïnitieerd 
amendement (wijzigingsvoorstel) unaniem is aangenomen. 
De Archiefverordening is aangepast als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. De vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. 
   
Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 
De raad stelt de Algemene Subsidieverordening 2014 vast, nadat een amendement van de VVD 
unaniem is aangenomen.  
 
Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 
Met uitzondering van D66 stemt de raad in met een amendement van de VVD. 
De raad stelt unaniem de Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast.  

 
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
De raad stemt unaniem in met een amendement van de VVD. 
De raad stelt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 vast. 
Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 
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wethouders van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan 
organen van de eigen gemeente en aan derden.  
 
Begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 
De belangrijkste wijzigingen uit deze begrotingswijziging zijn: 

• Uitwerking van de mutatie van de algemene uitkering als gevolg van de 
             septembercirculaire 2013; 
• Beschikbaarstelling resultaatbestemmingen; 
• Wijziging Reserve GIG; 
• Rente nadeel grondexploitatie Amaliaplein. 

De raad stelt begrotingswijziging 1 boekjaar 2014 vast. De PvdA is tegen voorstel 4: de partij is van 
mening dat het extra geld voor amoedebeleid ten goede moet komen aan het minimabeleid en niet in 
de behoedzaamheidsreserve moet worden gestort. 
 
RDOG HM zienswijze conceptprogrammabegroting 2015 
De raad stelt de naar aanleiding van de commissievergadering aangescherpte zienswijze vast. 
 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Maat 
De raad verlengt de ontheffing vereiste ingezetenschap van wethouder Maat tot de datum van 
aftreden van het huidige college. 
 
Opheffen geheimhouding 
De raad heft de geheimhouding op van alle op de lijst voorkomende stukken. 

 
Verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 
De raad stelt de verantwoording en afrekening fractiegelden 2013 vast. 
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